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Not everything that can be counted counts, 

and not everything that counts can be counted. 

Albert Einstein 
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Voorwoord 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Het verrichten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de zeven kernteams is een 
begerenswaardige opdracht. De verwachtingen waren bij de aanvang dan ook hoog 
gespannen, en we zijn niet teleurgesteld. In de kernteams werken goede rechercheurs 
onder leiding van recherchechefs van formaat. We hebben veel van hen gehoord en 
geleerd, en hopen door middel van deze rapportage ook iets te kunnen teruggeven. 

Evaluerend onderzoek wijst per definitie niet alleen op de positieve, maar ook op de 
minder geslaagde onderdelen van hetgeen is onderzocht. Bij de kernteams is dit niet 
anders. Ook al is het niet altijd makkelijk voor een team om toe te geven dat de 
resultaten wat tegenvallen, bij een evaluatie is het onvermijdelijk dat iemand zulke 
lastige vragen stelt en de antwoorden op papier zet. Dat doet misschien niet helemaal 
recht aan de mensen die keihard hebben gewerkt om wel resultaten te krijgen. Soms 
speelde pech een rol. Soms is het object van onderzoek haast ondoorgrondelijk, of 
komen prominente verdachten door hun riskante levenswijze steeds vlak voor de 
geplande arrestatie onn het leven. Een evaluatie met beperkte diepgang als deze (we 
konden geen maanden doorbrengen in de teams) kan niet op alle nuances ingaan. Waar 
de toon in het beoordelende slothoofdstuk misschien wat negatief is door de concentratie 
op knelpunten, wordt de lezer ook nadrukkelijk gewezen op de vele positieve zaken die 
zijn beschreven in de deelrapportages over de afzonderlijke teams. 

Doordat we niet een, maar zeven teams de maat hebben genomen, kan er ook nog het 
element van onderlinge vergelijking en competitie in sluipen. Dit is zeker niet onze 
bedoeling geweest. Om te beginnen verschillen de diverse aandachtsvelden in 
complexiteit sterk van elkaar, zodat de kernteams al op een ongelijk speelveld beginnen. 
Bovendien loopt de omvang van de teams uiteen van annper vijftig tot bijna 
honderdvijftig medewerkers, wat een groot verschil in schaal en mogelijkheden betekent. 
Het startpunt is evenmin gelijk: waar het ene team sinds zes jaar met haar 
aandachtsveld grondig vertrouwd is, kon het andere team een half jaar geleden pas 
beginnen. Vergelijkingen tussen de kernteams gaan daarom altijd mank, maar anderzijds 
kan het geen kwaad om op elkaar te letten en -vooral- van elkaar te leren. Hopelijk 
draagt dit rapport daar ook aan bij. 

De onderzoekers willen de leiding en medewerkers van de kernteams en de 
respondenten uit de overige diensten en instellingen danken voor hun bereidheid om 
informatie te verschaffen. Ook zijn wij de leden van de begeleidingscommissie en enige 
meelezers, in het bijzonder de heren Nelen (VU), Kleemans (WODC), Stol (NPA) en 
Eysink Smeets (ES&E), erkentelijk voor hun steun en opbouwende kritiek. De voorzitter 
en leden van de begeleidingscommissie verdienen onze dank voor hun wijsheid en 
vasthoudendheid. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de kwaliteit en 
zorgvuldigheid van de voorliggende rapportage. De secretariele staf van ES&E en de NPA 
leverde tot slot waardevolle ondersteuning bij het gereed maken en verzenden van de 
conceptversies. 

Dit onderzoek heeft een rijkdom aan inzichten opgeleverd. Waar deze rapportage zich 
grotendeels beperkt tot een feitelijke weergave van de structuur en activiteiten van de 
onderzochte kernteams, zal de NPA Onderzoeksgroep zich de komende tijd inspannen om 
ook de visies, ideeen en geleerde lessen die in de loop van het onderzoek zijn genoteerd, 
in een adequate vorm te delen met het veld en in te brengen in het onderwijs. 

Met het oog op de complexiteit van de materie is er voor gekozen om geen 
managementsamenvatting in dit rapport op te nemen. In plaats daarvan wordt de 
gehaaste lezer doorverwezen naar het afsluitende hoofdstuk 8. 
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1 Inleiding 

Achtergrond van de kernteams 

Het probleem van de georganiseerde criminaliteit staat al tien jaar lang hoog op de 
politieke agenda. De wens tot een intensieve en gecoordineerde aanpak van dit probleem 
werd in 1992 neergelegd in de nota `Georganiseerde criminaliteit in Nederland; 
dreigingsbeeld en plan van aanpak'. 1  Het gecompliceerde karakter van de problematiek 
en de grensoverschrijdende aspecten ervan (zowel regionaal als landelijk) brachten begin 
jaren negentig velen tot de overtuiging dat naast de inspanningen van de regiokorpsen 
een aanvullende bovenregionale bijdrage is vereist om de georganiseerde criminaliteit 
aan te pakken. Vanuit dit idee is destijds een aantal bovenregionale onderzoeksteams 
opgericht. Deze zogenaamde interregionale_rechercheteams, die later kernteams gingen 
heten, zouden door hun omvang en het concentreren op zware rechercheonderzoeken 
beter in staat zijn langlopende, ingewikkelde zaken aan te pakken. Hun capaciteit en 
toerusting zou worden gewaarborgd doordat de korpsen een procent van hun sterkte ter 
beschikking zouden stellen; Binnenlandse Zaken leverde daarnaast per medewerker een 
aanzienlijke financiele bijdrage. In de loop van 1993 werd een en ander geconcretiseerd 
door tussen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken alsmede de betrokken 
korpsbeheerders en hoofdofficieren van justitie afgesloten convenanten. Deze 
convenanten hebben de aanzet gegeven tot de oprichting van vijf kernteams in 
Nederland. 2  Als organisatorisch kader voor de start van de bovenregionale teams zijn de 
convenanten van grote waarde geweest. Het beleid inzake de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit heeft zich echter sedertdien verder ontwikkeld. 

Op de eerste plaats zijn in het rapport van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT, 
bekend als de commissie-Wierenga, aanbevelingen gedaan ten aanzien van het beheer 
en het gezag van interregionale rechercheteams. Naar aanleiding van de aanbevelingen 
van de commissie-Wierenga heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren 
van de kernteams. 3  Mede naar aanleiding van de bevindingen van de commissie-
Wierenga en het daarop volgende overleg tussen korpsbeheerders en hoofdofficieren van 
justitie, hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken hun beleidsvoornemens 
dienaangaande aan de Tweede Kamer bericht. 4  Hierop zijn verdere afspraken gemaakt 
over organisatorische aspecten met betrekking tot de kernteams. 

Op 1 februari 1996 heeft de Parlementaire Enquetecommissie Opsporingsmethoden 
(PEC) 5  haar eindrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. 6  Op basis van onder meer 
de aanbevelingen in het rapport van de PEC is vervolgens een nadere wettelijke regeling 
vastgesteld waarin de organisatie en taken van de kernteams expliciet zijn 
geformuleerd. 7  Deze wettelijke regeling vervangt de bovengenoemde convenanten als 
organisatorisch kader voor de kernteams. Naast de zes kernteams die worden ingevuld 
door politieambtenaren uit de 25 politieregio's, is bij het Korps Landelijke Politiediensten 

1  Nota van de toenmalige Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, kamerstukken II 1992/93, 
22838, nr 1. 

2  Aldus zijn toen tot stand gekomen de kernteams: Noord-Holland/Utrecht; Haaglanden/Hollands Midden; 
Noord en Oost Nederland; Rotterdam-Rijnmond en Zuid Nederland. Naar aanleiding van de IRT-affaire 
zijn, in plaats van het kernteam Noord-Holland/Utrecht, in 1995 de kernteams Amsterdam-
Amstelland/Gooi- en Vechtstreek en Randstad Noord en Midden opgericht. 

3  Deze bevindingen zijn neergelegd in de evaluatienotitie 'Tot de kern' van oktober 1994'. 

4  Voortgangsrapportage georganiseerde misdaad'; Kamerstukken II 1994/95, 22838, nr. 14. 

5  Een lijst met de in dit rapport gebruikte afkortingen is achterin opgenomen als bijlage F. 

6  Kamerstukken II 1995/96, 24072, nrs. 10-11. 

7  Regeling kernteams, Staatscourant 1999, nr. 121. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

7 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

in 1996 het Landelijk Rechercheteam (LRT) gevestigd dat sterk vergelijkbaar is met de 
kernteams. Ook voor het LRT is een wettelijke regeling van kracht geworden. 8  

Per 1 januari 2000 is de nieuwe Kernteamregeling in werking getreden, waarin onder 
meer de taakstelling, de financiering en de opleidingsvoorzieningen zijn aangepast aan 
nieuwe inzichten, Elk kernteam moet volgens de Regeling kernteams (art. 8) en de 
Regeling LRT een zelfstandige, herkenbare eenheid zijn. leder kernteam is voor wat 
betreft personeel, materieel en middelen ondergebracht bij een kernkorps. De feitelijke 
inrichting verschilt echter. Kernteam Noordoost Nederland bijvoorbeeld, een samenwer-
kingsverband van negen politieregio's, is een duidelijk herkenbare, aparte eenheid. 
Elders in Nederland hebben de korpsen Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond 
ieder een reorganisatie doorgevoerd waarna de kernteams deel zijn gaan uitmaken van 
de regionale recherche. 

Taak en rol van de kernteams 

Volgens de wettelijke regeling heeft een kernteam de volgende taken w : 

het verrichten van verkennend onderzoek; 

1. het verrichten van opsporingsonderzoek; 

2. de daadwerkelijke voorkoming van strafbare feiten; 

3. het verlenen van ondersteuning aan de regionale politiekorpsen op het gebied van de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 

Elk van de kernteams heeft een eigen aandachtsgebied dat door het College van 
procureurs-generaal (PG's) is toebedeeld. 11  Doel van een aandachtsgebied is er voor te 
zorgen dat de teams onderzoeken doen op hun eigen 'specialisme', terwijI het totaal van 
de aandachtsgebieden een goed beeld geeft van de belangrijkste criminaliteitsgebieden. 
Net  College van PG's beslist in laatste instantie ook over het toewijzen van de 
onderzoeken. 

Op de juiste taakuitvoering ('doen ze de goede dingen?') wordt volgens deze regeling 
nauwlettend toegezien. Onderzoeksvoorstellen die vanuit de kernteams komen moeten 
worden voorgelegd aan het College van PG's, waarna er kan worden getoetst aan een 
aantal criteria. Past een onderzoek binnen het aandachtsgebied van het kernteam? Is het 
onderzoek voldoende 'kernteamwaardig'? 

Of een onderzoek kernteamwaardig wordt geacht, hangt af van de "mate van de 
maatschappelijke schade veroorzaakt door of te verwachten van de strafbare feiten en de 
natuurlijke of rechtspersonen waarop het onderzoek betrekking zal hebben" (Instructie 
prioriteitstelling kernteams). Voordat het voorstel aan het College wordt voorgelegd, 
wordt de besluitvorming voorbereid in de zogenaamde 'weegploegs en de 
coordinatiecommissie zware criminaliteit (CC Zwacri), beide OM-overlegorganen. 12  Aan 
deze voorbereiding binnen besluitvormende organen gaat binnen de kernteams nog een 
periode van gegevensverzameling en projectvoorbereiding vooraf. 

Regeling Landelijk Rechercheteam, Staatscourant 1995, nr. 220 

9  Regeling kernteams, Staatscourant 1999, nr. 121. 

Artikel 3 Regeling Kernteams. 

Een 'aandachtsgebied' is door het CPG omschreven als "het geheel van delictsoorten of clusters van 
delictsoorten, aanpakstrategieen of geografische gebieden waarop de activiteiten van het kernteam 
kunnen worden gericht" (Instructie prioriteitstelling kernteams, vastgesteld 30 juli 1999). 

12  Ter bepaling van de maatschappelijke schade wordt het onderzoeksvoorstel door de weegploeg 
beoordeeld en gewogen aan de hand van een zestal kenmerken: (1) aantasting van de integriteit van 
lijf en goed of persoonlijke/zakelijke levenssfeer; (2) geldelijk gewin en geldelijke doorwerking; (3) 
uitwerking op overheden; (4) uitwerking op legale markten; (5) tegenstrategieen; (6) internationaal 
actief zijn van de criminele groepering of het criminele netwerk (Instructie prioriteitstelling 
kernteams). 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 
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Evaluatie van de kernteams 

Het kabinet Kok-I heeft ingestemd met den van de beslispunten van de PEC met de 
strekking dat binnen vijf jaar de inhoudelijke betekenis van de kernteams dient te zijn 
aangetoond. 13  In 1998 heeft ter voorbereiding hiervan een quick scan/nulmeting 
plaatsgevonden door het onderzoeksinstituut IVA, waarin de stand van zaken ten aanzien 
van de kernteams en het LRT wordt geschetst. 14  De informatie uit dat rapport is bij de 
onderhavige evaluatie betrokken. 

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie hebben in het 
Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 het project bovenregionale voorzieningen 
aangekondigd. De op basis hiervan in het !even geroepen Overleggroep Bovenregionale 
Voorzieningen (Overleggroep Brinkman) concludeert in haar rapport dat binnen de 
Nederlandse politie samenwerking, afhankelijk van het onderwerp, steeds in 
verschillende coalities plaatsvindt. 15  Uit een probleemverkenning die door Van London is 
uitgevoerd is gebleken dat de samenhang en transparantie en daarmee ook de regie over 
samenwerking nogal eens te wensen overlaten. De Overleggroep doet in haar rapport 
een aantal aanbevelingen. Met betrekking tot de kernteams en het LRT zijn deze 
aanbevelingen met name relevant om tot een betere taakverdeling van werkzaamheden 
tussen de politieregio's en de KLPD te komen, een betere informatiehuishouding op te 
bouwen en het personeels- en loopbaanbeleid verder te ontwikkelen, onder andere wat 
betreft de regelmatige roulatie van rechercheurs in samenwerkingsverbanden (m.n. 
kernteams) en de regionale recherchediensten. Dit laatste sluit tevens aan bij 
desbetreffende aanbevelingen van de Tijdelijke commissie evaluatie 
opsporingsmethoden, waarmee de ministers hebben ingestemd. 16  

Het bestaan van de kernteams als zodanig staat feitelijk niet meer ter discussie; in het 
recente verleden hebben de politieministers al aangegeven dat de kernteams zich hebben 
ontwikkeld tot professionele organisaties met deskundig personeel die goed werk 
verrichten in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De ministers sluiten met 
dit oordeel aan bij de bevindingen uit de eerdergenoemde quick scan. 17  Desalniettemin 
bestaat bij de ministers de behoefte om, conform eerdere toezeggingen, een gedegen 
evaluatie van de kernteams en het LRT te laten uitvoeren. 18  In een hiertoe 
geconcipieerde Startnotitie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie 
Centrum van het ministerie van Justitie (WODC, 9 maart 2001) wordt aangegeven dat de 
belangrijkste vraag bij deze evaluatie is of de kernteams aan hun doelstelling voldoen en 
meerwaarde bieden. Daarbij dient vooral te worden gekeken naar de aard en de omvang 
van de door de teams gedraaide zaken. Pakken de teams daadwerkelijk meer complexe 
en grootschaliger zaken aan - zaken die afzonderlijke regio's niet zouden kunnen 
oppakken? Voorts moet de evaluatie antwoord geven op de vraag hoe de kernteams 
functioneren. Daarbij wordt zowel naar de beleidsomgeving, de toewijzing van 

13 Kamerstukken II 1995/96, 24072, nrs. 10-11, beslispunt 88. Zoals eerder reeds vermeld, is het LRT 
sterk vergelijkbaar met de kernteams in zowel ophanging als aansturing. Om deze reden wordt voor de 
evaluatie het LRT als kernteam beschouwd en als zodanig meegenomen. 

Deze quick scan is uitgevoerd door het instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en 
advies (IVA) Tilburg en heeft geleid tot het rapport 'Kernteams als instrument voor de bestrijding van 
de zware georganiseerde criminaliteit; Verslag van een inventariserend onderzoek gericht op mogelijke 
evaluatie van de kernteams' (Gooren et al. 1998). 

15  Overleggroep Bovenregionale Voorzieningen, 2000. 

Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden, 1999: 218 ('Commissie Kalsbeele, aan beveling 
35); Uitvoering aanbevelingen enquetecommissie Opsporingsmethoden, 1999: 31. 

17  Uitvoering aanbevelingen enquetecommissie Opsporingsmethoden, 1999: 3; Gooren et al. 1998: 4. 

18 Binnen de kernteamconstructie bestaat een tweetal relatief eigenstandige eenheden: de Unit 
Synthetische Drugs (USD), die is opgehangen aan het kernteam Zuid, en de Unit Mensensmokkel 
(UMS), die is ondergebracht bij het kernteam Noord- en Oost Nederland. Beiden zijn recentelijk 
geevalueerd (respectievelijk Bakker et al 2000 en Faber en Ter Horst 2001) en blijven nadrukkelijk 
buiten het aandachtsveld van deze kernteamevaluatie. 
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onderzoeken en aandachtsgebieden gekeken als naar de organisatie van de kernteams 
en de relatie met onder meer regiokorpsen en buitenlandse opsporingsdiensten. Naast de 
evaluatie van kernteams en LRT op bovenstaande punten, dient het onderzoek informatie 
op te leveren ten behoeve van de door het kabinet uitgesproken wens om te komen tot 
een uniforme regeling waarmee aan alle bovenregionale samenwerkingsverbanden een 
grondslag wordt verleend. 

De opbouw van dit rapport is als volgt. Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een 
weergave van de onderzoeksopdracht, de onderzoeksvragen en gevolgde werkwijze. Het 
derde hoofdstuk schetst globaal de geschiedenis van de kernteams gedurende de periode 
1988-2001, alsmede de landelijke structuren waarbinnen de kernteams zich bewegen. 
De hoofdstukken 4 tot en met 7 behandelen vier afzonderlijke onderzoeksvragen, waarna 
in hoofdstuk 8 de vijfde, meer algemene onderzoeksvraag naar onder meer de 
meerwaarde van de kernteams wordt beantwoord en een algemene slotbeschouwing 
wordt gegeven. 

In de bijlagen worden de zeven kernteams in detail beschreven aan de hand van 
informatie verkregen uit documentonderzoek, interviews en de gehouden enqu8tes. De 
opbouw van deze beschrijvende teksten is bij benadering conform het NKP-model dat de 
teams zelf ook hanteren, als volgt: 

Vooraf 

Algemene gegevens van het kernteam 

Vestiging, aandachtsvelden, aantal medewerkers, structuur en organisatorische relatie met het 

kernkorps. Tevens eventuele opmerkingen betreffende het verloop van het onderzoek. 

1. Leiderschap 

• 2. Beleid en strategie 

3. Personeelsmanagement 

4. Middelenmanagement 

5. Management van processen 

6. Waardering door klanten/opdrachtgevers 

7. Waardering door personeel 

8. Waardering door de maatschappij 

9. Eindresultaten 

10. Eerste evaluatieve beoordeling 

In deze paragrafen zijn niet alle verzamelde gegevens uitputtend vermeld: de nadruk ligt 
op datgene wat van belang is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Ook zal 
blijken dat niet van alle teams voldoende informatie werd verkregen om alle NKP-velden 
evenwichtig te vullen. Met name op zaken als personeelsmanagement wordt 
samenvattend gerapporteerd, en op de `waarderingsveldent 6, 7 en 8 bleken in veel 
gevallen nauwelijks gegevens beschikbaar. Verder bleek bij de datavergaring dat in de 
beleidsstukken van de kernteams veel zaken worden gepresenteerd waarvan niet direct 
duidelijk is of het bij voornemens blijft, of dat het daadwerkelijk tot realisatie komt. Dit 
moest keer op keer opnieuw worden gevraagd, en zelfs dan is de werkelijke stand van 
zaken eigenlijk alleen vast te stellen door enige tijd daadwerkelijk binnen een team mee 
te !open om zodoende met eigen ogen waar te nemen wat er feitelijk gebeurt. Hiertoe 
ontbrak helaas de gelegenheid. 

Er is ten behoeve van de leesbaarheid en levendigheid voor gekozen om het taalgebruik 
in deze rapportage niet geheel te schonen van politiejargon. Een zaak wordt daarom 
Ibijgelopen' (tijdens het onderzoek bruikbare informatie eruit halen), en uiteindelijk 
`klapts een zaak (het onderzoek leidt tot ingrijpen en arrestaties). Ook worden veelvuldig 
de gangbare afkortingen gebruikt: een overzicht daarvan is te vinden in Bijlage G. 
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2 Onderzoeksopdracht, onderzoeksvragen en werkwijze 

Doel van het onderzoek 

De onderzoeksopdracht van het project 'Evaluatie kernteams' is afgeleid uit de door de 
regering overgenomen aanbeveling van de PEC uit 1996 dat binnen vijf jaar expliciet zou 
moeten zijn aangetoond "dat de kernteams en het LRT inhoudelijke betekenis hebben". 19  
In de Startnotitie van het WODC is daarom als primaire doelstelling van het project 
geformuleerd het beantwoorden van de vraag of de kernteams meerwaarde hebben in 
het (regionale) politiebestel. Tevens heeft het huidige kabinet na het verschijnen van het 
rapport van de Overleggroep Brinkman aangegeven te streven naar een uniforme 
regeling, waarmee aan alle bovenregionale samenwerkingsverbanden een grondslag 
wordt verleend. Deze evaluatie levert informatie op die ook voor het opstellen van een 
dergelijke regeling bruikbaar is. 

De beantwoording van de vraag naar de meerwaarde van kernteams en het LRT ten 
opzichte van reguliere regionale activiteiten in termen van effectiviteit is problematisch, 
zoals ook de Startnotitie constateert. Het is immers door onderzoek niet aantoonbaar te 
maken dat door bovenregionale inspanningen meer of andersoortige zaken worden 
opgelost dan het geval zou zijn geweest indien deze op regionaal niveau zouden zijn 
aangepakt. Dit geldt tenneer daar de regionale centrale recherchediensten wellicht over 
meer capaciteit en middelen zouden beschikken indien de kernteams ingevolge de 
Regeling geen beslag zouden leggen op een procent van de korpssterkte. Een 'eerlijk' 
vergelijkend onderzoek is daarom niet mogelijk: de situatie rond de organisatie van de 
recherche zoals we deze thans aantreffen is landelijk een gegeven, en ook een 
vergelijking met situaties in het verleden is om tal van redenen niet zinvol. Binnen die 
beperkingen kan worden gepoogd om vast te stellen of zaken die nu door de kernteams 
worden opgepakt, iiberhaupt wet op regionaal niveau zouden zijn aangepakt indien er 
geen kernteams zouden zijn en de rechercheorganisatie verder zou zijn ingericht zoals nu 
het geval is. Als probleemstelling kan derhalve worden geformuleerd: 

hoe is de meerwaarde van de kern teams ten opzichte van de huidige 
reguliere regionale rechercheactiviteiten, af te me ten aan de aard en 
omvang van de zaken die de kernteams aanpakken, en voldoen de 
kern teams hiermee aan de doelstelling om complexere en meer 
grootschalige zaken aan te pakken dan voor de regio's mogelijk zou zijn? 

De probleemstelling is nog uitgebreid met de vraag op welke wijze de kernteams thans 
functioneren en - zo nodig - de komende jaren beter zouden kunnen functioneren. De 
beantwoording hiervan !evert aanknopingspunten op met betrekking tot de toewijzing 
van onderzoeken en aandachtsgebieden, de organisatie en bestuurlijk-juridische 
ophanging van de teams, de relatie met de regionale korpsen en de relatie met 
buitenlandse opsporingsdiensten. 

De oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling waar het IVA in de tussenevaluatie van 1998 
op koerste is hiermee grotendeels losgelaten. Destijds is gepoogd vast te stellen in 
hoeverre de kernteams doeltreffend werken, of zij dat op een doelmatige wijze doen, en 
of ze daarbij de waardering van betrokkenen verwerven. 2°  Het IVA moest indertijd 
vaststellen dat het aan duidelijke criteria voor doeltreffendheid ontbrak, en dat ook een 
kwantitatieve bepaling van doelmatigheid (gezien als input/outputverhouding) bij gebrek 
aan een expliciete norm niet mogelijk was. Daarmee bleef de waardering over, en dat is 

19Rapport Parlementaire Enquetecommissie Opsporingsmethoden, § 10.12.5 onder G. 

20Gooren et al. 1998: 10 ff.; 121 ff. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

11 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

een nogal magere maatstaf voor de beoordeling van de meerwaarde: bier stuit het 
traditionele beleidsonderzoek duidelijk op zijn grenzen. 21  

Onderzoeksvragen 

De bovengenoemde probleemstelling is geoperationaliseerd in afzonderlijke 
onderzoeksvragen. Hierbij is tevens rekening gehouden met hetgeen in de IVA-
rapportage is aangevoerd als zijnde van belang voor de eindevaluatie. Dit leverde een 
vijftal clusters van centrale onderzoeksvragen op: 

I. 	De Toewijzing van aandachtsgebieden en onderzoeken; 

De interne en externe organisatie en de omgeving van de kernteams; 

Huidig en toekomstig functioneren van de kernteams; 

IV. 	De Aard en omvang van zaken en taken: 

• opsporingsonderzoeken 
• verkennende onderzoeken 
• voorkoming strafbare feiten (preventie) 
• ondersteuning regiokorpsen 

v. 	Relatie en samenwerken met regionale korpsen/kernteams en andere 

(opsporings)diensten. 

Het evaluatieonderzoek maakt aan de hand hiervan in de eerste plaats een scherpe 'foto' 
van de huidige situatie, waarmee de vragen worden beantwoord. Daarnaast is bezien 
welke lessen er zijn geleerd. Dit tweede element is echter niet uitputtend in deze 
eindrapportage opgenomen. Waar de 'foto' immers de 'droge feiten' !evert, zullen de 
geleerde lessen en inzichten van betrokkenen leiden tot een toekomstgerichte 'projectie' 
van wenselijke ontwikkelingen met betrekking tot de recherche, bedoeld om discussies 
los te maken in het opsporingsveld. Andere presentatievormen zoals workshops zijn 
meer gedigend om over dit aspect met uitvoerenden en beleidsmakers te communiceren. 

De verdere operationalisering van de centrale vragen leidt uiteindelijk tot zestien 
onderzoeksvragen (zie bijlage C), op basis waarvan de onderzoeksgegeven worden 
verzameld en geanalyseerd. 

Onderzoeksstrategie 
De afgelopen jaren is er voor of door de Nederlandse politie een viertal belangrijke 
evaluatiemodellen/methodieken ontwikkeld ten behoeve van de opsporingspraktijk. 22  
leder model heeft zijn specifieke doelen, kenmerken, diepgang en werkwijzen. De 
onderliggende gedachten van deze vier modellen zijn verschillend van aard. Het LEGO en 

21 Met vele andere beleidswetenschappers meent prof. Van den Heuvel dat er bij het niet aanleggen van 
expliciete criteria feitelijk niet van een evaluatie kan worden gesproken (Van den Heuvel 1998: 127). 
Wij zien evaluatie in de context van de opsporing echter niet noodzakelijkerwijs als toetsing aan 
tevoren vastgestelde criteria of als een prestanemeting, omdat dit in het 'strafrechtelijk bedrijf' nu 
eenmaal anders ligt dan in een productiebedrijf. Dit geldt nog sterker nu we te maken hebben met 
gespecialiseerde teams, die grotendeels maatwerk moeten leveren en nieuwe terreinen verkennen: dat 
is niet te vergelijken met bijvoorbeeld het schrijven van verbalen voor verkeersovertredingen, waarvan 
de aard en het aanbod redelijk voorspelbaar zijn. Evaluatie geldt bier primair als een leerproces, en 
daarom is er nadrukkelijk leergierig' onderzocht. Met inachtneming van de bekende criteria van 
validiteit, betrouwbaarheid, precisie, uitvoerbaarheid en bruikbaarheid is vooral gelet op de 
begrijpelijkheid van de weergegeven kennis en op de praktische toepasbaarheid en acceptatie van de 
bevindingen en aanbevelingen. 

22 Dit betreft: Het Leren door middel van het Evalueren van Grootschalige opsporingsonderzoeken (het 
LEGO-model); Management Oversight and Risk Tree (het MORT-model); Kwaliteitsinstrument Zware 
georganiseerde Criminaliteit (het ZWACRI model) en Zelfevaluatie Recherche Onderzoek (het ZERO 
model). Hoewel de ministers in 1999 aan de Kamer hebben gerapporteerd dat "de resultaten van de 
kernteamonderzoeken zullen worden geevalueerd aan de hand van het door het WODC ontwikkelde 
LEGO-model" (Uitvoering aanbevelingen..., 1999: 39), is deze tijdrovende evaluatie in de praktijk nog 
maar sporadisch door de kernteams toegepast. Eind 2000 hebben de kernteamchefs het voornemen 
geuit om met het meer pragmatische zelfevaluatieinstrument ZERO te gaan werken. 
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MORT model zijn te typeren als kwalitatief diepgaande onderzoeksinstrumenten. 23  Het 
ZWACRI en ZERO model daarentegen zijn meer oppervlakkige scanmodellen. Gezien de 
omvang en de verhoudingsgewijs korte doorlooptijd van dit onderzoek is er bewust voor 
gekozen om niet een van deze modellen in het onderhavige onderzoek toe te passen. 
Wells gebruik gemaakt van een ander evaluatie-instrument genaamd `1\lero 1 . 24  Dit 
instrument is geschikt om bij bepaalde onderdelen van een grootschalige en 
gedifferentieerde evaluatie als dit onderzoek in te zetten. In de hiernavolgende 
paragrafen komen aan de hand van de centrale onderzoeksvragen enige strategische 
overwegingen aan de orde. 

TOEWDZINGSPROCEDURES 

Het IVA stelde in 1998 vast dat vanuit meerdere kernteams kritiek kwam op de 
omslachtige en tijdrovende selectie- en toewijzingsprocedures van onderzoeken. Mede 
naar aanleiding van die signalen is het proces van centrale beoordeling vanuit het 
openbaar ministerie recentelijk herzien, om te komen tot een snellere en transparantere 
procedure. De vraag is daarom aan de orde- of hiermee de gewenste effecten zijn 
bereikt. 25  Ook is onderzocht hoe de formeel opgestelde wegingscriteria in de praktijk 
worden gehanteerd. 

ORGANISATIE 

Het onderzoek inventariseert onder meer de organisatorische inrichting en de 
bedrijfsvoering van de kernteams, waarbij deels kan worden voortgebouwd op hetgeen 
hierover door het IVA is bijeengebracht. 26  Het gaat dan onn feitelijke en organieke 
sterkte, interne organisatiestructuur en werkstructuur (lijn-, projecten- of karavaan-
organisatie), huisvesting en faciliteiten, verdeling van verantwoordelijkheden, intern 
overleg en dergelijke. Ook de mate van zelfstandigheid ('herkenbaarheidi) c.q. de 
inweving van de teams in de regionale korpsen krijgt aandacht. 

In het onderzoek is gelet op informatieprocessen binnen de kernteams, en met name op 
wat wel het intelligence process genoemd wordt: kortweg het vergaren, veredelen, 
analyseren en benutten van opsporingsrelevante informatie. Om een voorbeeld te geven: 
ingevolge een aanbeveling van de PEC wordt het verrichten van zogenoemde fenomeen-
onderzoeken formeel niet langer tot het taakgebied van de politie, en meer specifiek van 
de kernteams gerekend. Dergelijk werk zou moeten worden uitbesteed aan 
universiteiten. Toch zien we dat de behoefte aan branche- en risicoanalyses alleen maar 
toeneemt, en dat in de nieuwe doctrine van intelligence led policing de zogenoemde 
strategic intelligence een centrale plaats inneemt. Ook vanuit het Abrio-programma 
wordt benadrukt dat de kernteams materiedeskundigheid en bekendheid met hun 
aandachtsgebied moeten ontwikkelen, ook als die niet rechtstreeks in verband staat met 
concrete opsporingsonderzoeken. 27  Dergelijk informatiewerk op het snijvlak van 
toegepast wetenschappelijk onderzoek en inlichtingenwerk vormt naar onze overtuiging 
een noodzakelijke component in een professionele aanpak van ernstige 
criminaliteitsfenomenen. Om die reden zijn wij dan ook extra attent geweest op de wijze 

23Zie noot 22. Het MORT-model is oorspronkelijk afkomstig uit de Amerikaanse ruimtevaart en is gebruikt 
bij een aantal grootschalige onderzoeken en processen, zoals de analyse van de ramp in het 
Heizelstadion te Brussel in 1986 en bij de evaluatie van calamiteiten bij de Nederlandse Spoorwegen. 

24Het evaluatie-instrument 'Nero' (Nieuw Evaluatie-instrument Recherche Onderzoeken) is gebaseerd op 
het softwarepakket 'Quaestio'. 

25 De commissie-Kalsbeek constateerde in 1999 nog dat ook de nieuwe procedure voor toedeling van 
onderzoeken te lang zou duren (Tijdelijke commissie, 1999: 163). 

26Gooren et al. 1998: 47 ff. 

Abrio staat voor 'Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatiehuishouding en Opleidingen'. Het betreft 
een gezamenlijk programma van de politie en het openbaar ministerie ter systematische verbetering 
van het opsporings- en vervolgingsproces in hun onderlinge samenhang met het veld vanuit de 
procesorientatie en keten- en systeembenadering en het van daaruit vaststellen van best practices en 
standaards. Abrio wordt onder meer geconcretiseerd in de doctrine van informatiegestuurde opsporing. 
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waarop hiermee binnen de kernteams wordt omgegaan. 28  In nauwe samenhang hiermee 
is ook het relatief nieuwe verschijnsel van de informatieplatforms beschouwd, die door 
velen als het antwoord op diverse knelpunten worden gezien. 

Wat aansturing betreft, is voorts gekeken naar hetgeen vanuit het openbaar ministerie 
wordt gerealiseerd. Dit is redelijk gecompliceerd: rond de kernteams bewegen zich een 
co6rdinerend officier, een CIE-officier en een zaaksofficier, hoewel deze rollen soms in 
elkaar overlopen. Gelet is op de frequentie en aard van de contacten, de wederzijdse 
waardering en dergelijke. 29  Daarnaast is oak het landelijke circuit van advies- en 
beslisorganen, van waaruit strategische sturing moet plaatsvinden, onderzocht. 

Tot slot is bijzondere aandacht besteed aan de organisatorische inbedding van de teams. 
Er is zowel informatie verzameld betreffende de huidige situatie en ervaringen, als over 
de opvattingen die hieromtrent in het veld leven. Dit alles am informatie beschikbaar te 
krijgen die bruikbaar is in het tot stand brengen van een nieuwe uniforme regeling 
waarmee aan alle bovenregionale samenwerkingsverbanden een grondslag wordt 
verleend. 

FUNCTIONEREN 

Het WA geeft aan dat het ontwikkelen van deskundigheid in de kernteams en vervolgens 
het verspreiden daarvan, onder meer door de terugkeer van medewerkers in de korpsen, 
grote aandacht verdient. 30  Dit 'uitleren' lijkt nog niet echt tot stand te komen. Dit was 
ook voor de commissie-Kalsbeek en voor de politieministers een punt van aandacht: de 
commissie constateerde zelfs dat de expliciete doelstelling om op die wijze kennis in de 
regiokorpsen te verspreiden niet blijkt te werken. 31  Het IVA kwam hier niet uit: er was te 
weinig informatie beschikbaar over de uitstroom van medewerkers en wat er daarna met 
hen gebeurde. 32  Gezien het evidente belang van een beter inzicht op dit gebied is in dit 
onderzoek gepoogd om zoveel mogelijk zelf de benodigde informatie te genereren 
middels een enquete onder voormalige kernteammedewerkers. Oak medewerkers van de 
kernteams zelf zijn door middel van een enquete verzocht om hun ervaringen en 
opvattingen kenbaar te maken. 
Wat de opsporingstechniek betreft wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en toerusting 
van de recherche, waarvan immers wordt verwacht dat zij tot het neusje van de politiele 
zalm behoort. Ilierbij komen zaken aan de orde als deskundigheid, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het doen van onderzoek in een digitale omgeving, en het kunnen beschikken 
over adequate voorzieningen voor observaties. Het beoordelen van kwaliteit van 
rechercheproducten is een lastige materie, al kunnen we hier enigszins profiteren van de 
inzichten die op dit gebied vanuit Abrio zijn aangereikt. Dit stelt ons in staat om meer 
concrete uitspraken te doen dan bij de tussenrapportage mogelijk bleek, onder meer ten 
aanzien van de kwaliteit van de projectvoorbereiding. 33  

AARD EN OMVANG 

Een belangrijke veronderstelde meerwaarde van de kernteams zou zijn dat zij zaken 
oppakken die door hun aard of omvang niet door de regionale recherche kunnen worden 
opgelost. Het IVA constateerde evenwel in 1998 dat de kernteams niet vaak zaken 

28 De IVA-rapportage uit 1998 vertoonde opmerkelijk genoeg een lacune waar het misdaadanalyse (in 
brede zin) betreft (Gooren et al. 1998: 110). 

23 1-let IVA stelde eerder vast dat de relatie meestal positief werd gewaardeerd (Gooren et al. 1998: 82). 

33Gooren et al. 1998: 136. 

3 `Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden, 1999: 218. De politieministers wijzen in dit verband 
overigens nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders in het kader van het 
MD-beleid (Uitvoering aanbevelingen..., 1999: 31, 44). 

320nder meer Gooren et al. 1998: 139. Het belang van meer inzicht op dit vlak wordt evenwel ook door 
het IVA benadrukt in haar aanbevelingen (Gooren et al. 1998: 145, aanbevehng 4). 

330p het punt van de kwaliteit van de projectvoorbereiding is het IVA-rapport nogal onduidelijk, en 
wellicht zelfs tegenstrijdig in zijn oordeel (Gooren et al. 1998: 103 vs. 136). 
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oppakken die de regio's niet zelf aan kunnen pakken maar wel belangrijk vinden. 34  We 
hebben gepoogd te onderzoeken of dit nog altijd zo is, en zo dit het geval is, wat daarvan 
de oorzaken zijn. 

Wat de output betreft is bekeken in hoeverre het mogelijk is onn uitspraken te doen over 
de mate van succes in het krijgen van veroordelingen voor de rechter. Het gaat dan niet 
alleen om kwantitatieve meting van de netto scores, maar vooral ook om meer inzicht te 
krijgen in `verwonder- verbeterpunten' voor wat betreft zaken als de kwaliteit van 
processen-verbaal en de voorbereiding op een optreden voor rechtbank of hof. Wat dit 
laatste betreft kon slechts in geringe mate informatie worden vergaard, omdat alleen 
officieren van justitie en politiemensen zelf hierover konden worden bevraagd. 

RELATIE EN SAMENWERKING 

Samenwerking is een laatste belangrijk punt: van de kernteams wordt verwacht dat zij 
landelijk als expertisepunt fungeren voor hun aandachtsveld(en); het LRT is zelfs 
nadrukkelijk opgericht om met buitenlandse diensten samen te werken. Samenwerking is 
dus een sleutelbegrip en om die redenen is gekeken naar de aard en kwaliteit van 
samenwerking met de andere kernteams, met de regiokorpsen, met bijzondere 
opsporingsdiensten, met landelijke organen als de Dienst NRI, en met buitenlandse 
diensten. 

Onderzoeksmethoden 

De dataverzameling voor dit onderzoek vond plaats tussen september 2001 en januari 
2002. Bij een voornamelijk kwalitatief (evaluatie)onderzoek als dit staan doorgaans vijf 
methoden centraal: desk research, dossieronderzoek, enquete, groepssessies en 
interviews. Deze methodieken zullen hieronder kort worden toegelicht. 

DESK RESEARCH 

Er is een scan gemaakt van de meest relevante literatuur. Uitgangspunt voor dit 
beknopte literatuuronderzoek vormden de basisdocumenten over de kernteams en het 
LRT in het algemeen, alsmede meer specifieke publicaties. Hieruit kon worden 
opgemaakt hoe het beleid is bedoeld, hoe een en ander tot stand is gekomen en hoe het 
zich in de loop van de afgelopen periode verder heeft ontwikkeld. Desk research op basis 
van managementrapportages, jaarverslagen, begrotingen, plannen van aanpak en 
soortgelijke beleidsinformatie stelde de onderzoekers in staat om de ontwikkelingen 
binnen en rond de teams in beeld te brengen. Om budgettaire redenen waren we aan 
een limiet gebonden van 3.300 pagina's aan documentatie voor de zeven teams en de 
landelijke beleidsstructuur. Uiteindelijk zijn ruim 4.000 pagina's aan stukken bestudeerd. 

DOSSIERONDERZOEK 

Gezien de omvang van het onderzoek (het gaat om zeven teams met in totaal ruim 600 
medewerkers) is besloten om af te zien van het onderzoeken van specifieke 
zaakdossiers. Het zou te veel tijd vergen om op basis van dossieranalyses te komen tot 
uitspraken betreffende het functioneren van de teams. 

ENQUETE/SCHRIFTELDKE INTERVIEWS 

Alle medewerkers van de zeven kernteams hebben via het interne computernetwerk of 
op diskette de beschikking gekregen over een digitaal enqueteformulier, met het verzoek 
dit in te vullen ten behoeve van het evaluatieonderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van 
het eerder genoemde evaluatie-instrument 'Nero'. Tevens is met tussenkomst van de 
kernteamstaf zo goed mogelijk getracht om voormalige medewerkers die de kernteams 
hebben verlaten, eveneens op deze wijze te enqueteren, om te vernemen of zij in staat 
zijn hun opgedane kennis in de praktijk te benutten. Dit is ten dele gelukt: niet in alle 
gevallen konden de betrokkenen tijdig worden getraceerd. De enqueteresultaten zijn, 

34Gooren et al. 1998: 6, 135. Ten aanzien van verschillen in complexiteit stelde het IVA overigens vast dat 
haar gegevens geen harde uitspraken toelaten over het onderscheid in de aard van de 
opsporingsonderzoeken van de kernteams en de regionale recherche-eenheden (6, 136). 
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voor zover relevant, in het onderzoeksverslag verwerkt. 35  De responsgegevens zijn 
vermeld in bijlage D. 

GROEPSBUEENKOMSTEN 

Naast de hieronder nog te beschrijven interviews zijn tevens enige bijeenkomsten van 
betrokkenen bijgewoond. Ook zijn in enkele gevallen meerdere respondenten waarmee 
het om agendatechnische redenen lastig was afspraken te maken, gelijktijdig 
geInterviewd. Een bijeenkomst van de overleggroep ZGC/IRT is benut om gezamenlijk 
met de aanwezige kernteamchefs en kernteamofficieren te reflecteren op de voorlopige 
onderzoeksresultaten, die bij de aanvang van de bijeenkomst in de vorm van een korte 
en globale presentatie bekend zijn gemaakt. 

INTERVIEWS 

Deze onderzoeksmethodiek vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Er is 
informatie vergaard door middel van semi-gestructureerde interviews met 102 
vertegenwoordigers van de binnen het kader van dit onderzoek gedefinieerde instanties. 
Hier ligt wat betreft inspanningen nadrukkelijk het zwaartepunt van het onderzoek. In de 
interviewfase zijn de volgende functionele groepen te onderscheiden. 

A. De politie: Hieronder verstaan we een aantal sleutelfiguren van de zeven kernteams, voor het 
merendeel personen op hoog leidinggevend niveau. Tevens is van ieder team een 
vertegenwoordiger van het georganiseerd overleg genterviewd. Voorts zijn van 18 
regiokorpsen de portefeuillehouder recherche in de korpsdirectie of de recherchechef van de 
regionale recherchediensten geInterviewd. Bij de dienst NRI is gesproken met het 
plaatsvervangend diensthoofd en de projectleider Informatiegestuurde Opsporing. 

B. Beleidsverantwoordelijken: Dit betreft een aantal vertegenwoordigers die deel uitmaken van de 
ministeries van BZK en Justitie en het openbaar ministerie (de portefeuillehouder in het College 
van procureurs-generaal, vertegenwoordigers van het landelijk parket, de kernteamofficieren 
en het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie). Voorts zijn de eden van de driehoek van de 
zeven teams geInterviewd. Om agendatechnische redenen is dat bij een korpsbeheerder, een 
lid van de korpsleiding en een hoofdofficier niet gelukt. 

C. Andere (opsporings)diensten en organisaties: Hieronder verstaan we vertegenwoordigers van 
de Co6rdinatiecommissie Zware Criminaliteit (CC Zwacri), het overleg ZGC/IRT, de Weegploeg, 
de Centrale Toetsings Commissie (CTC), Europol, liaisons, het NRI, het Expertisecentrum 
Opsporing (LEXPO) en het WODC. 

Aan de te interviewen personen is voor het merendeel ter voorbereiding een specifieke 
vragenlijst toegezonden. Na afloop zijn de uitgewerkte interviewverslagen ter accordering 
aan de betreffende respondenten verstuurd. Dit leidde in een aantal gevallen tot 
aanpassingen. 

ANALYSE 

De met behulp van bovenomschreven methoden verzamelde gegevens zijn 
samengevoegd en geinterpreteerd. Relevante elementen zijn hiertoe gecodeerd bijeen 
gebracht, onderling vergeleken en vervolgens compact beschreven, teneinde de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

Beperkingen 

Hoewel het hier in omvang en diepgang om een betrekkelijk groot onderzoek gaat, dient 
te worden bedacht dat het onderzoekssubject evenzeer omvangrijk en gecompliceerd is. 
De zeven onderling nogal verschillende kernteams omvatten bij elkaar circa 620 
medewerkers, doch om budgettaire redenen konden per team werden slechts acht 
personen worden geinterviewd. 36  Ook de per team te bestuderen documentatie was met 

Hierbij is steeds aangegeven hoeveel van de respondenten (als percentage bij >50 respondenten) zich 
in positieve (+ of ++) of negatieve (- of - -) zin uitlaat. Bij veel vragen antwoordde een relatief groot 
deel neutraal (+/-) of gaf geen antwoord. 

36  Ter vergelijking: voor de tussenevaluatie van de Unit Mensensmokkel (Faber en Ter Horst 2001) met 
een organieke sterkte van 32 mensen, werden 46 interviews afgenomen plus een enquete; de 
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een maximum van circa 400 pagina's beperkt in omvang: dit is dan ook in veel gevallen 
overschreden. Dit alles heeft tot gevolg dat de rapportage over het algemeen globaal van 
karakter is. Wet is in de interviews, die gemiddeld anderhalf uur duurden, op sommige 
onderwerpen diep ingegaan. 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er naar gestreefd om een meer diepgaande, meer 
concrete en beleidsmatig beter bruikbare rapportage op te leveren dan het IVA-rapport 
uit 1998. De onderzoekers van het IVA hadden wat dit betreft indertijd te kampen met 
zekere beperkingen in de aard en omvang van het bereikbare onderzoeksmateriaal. Op 
verscheidene plaatsen in hun rapport is aangegeven dat kwantitatieve gegevens niet of 
onvolledig voorhanden waren, waardoor er vaak nauwelijks conclusies waren te trekken. 
De aanbevelingen waren er dan ook ondubbelzinnig op gericht om de kernteams meer 
kwantitatieve gegevens betreffende hun resultaten te laten produceren. 

Drie jaar na het IVA-onderzoek veronderstelden wij dat er inderdaad meer 'harde', 
kwantitatieve en onderling vergelijkbare gegevens met betrekking tot zaken als 
bedrijfsvoering en resultaten beschikbaar zouden zijn. Dit bleek slechts tot op zekere 
hoogte het geval: een onderlinge 'objectieve' vergelijking van de teams op inzet versus 
resultaten was daardoor ook nu nog niet nnogelijk. Er zijn overigens ten minste vijf 
redenen aan te voeren waarom een dergelijke vergelijking niet zinvol kan zijn. Allereerst 
verschillen de teams in grootte van circa 50 tot circa 150 medewerkers. Ten tweede 
kunnen sommige teams gebruik maken van ondersteuning wat betreft zaken als 
observatiewerk, financiele recherche, administratieve ondersteuning en dergelijke, terwijI 
andere teams wat dit betreft nagenoeg self-supporting zijn. Ook verschillen de 
aandachtsgebieden aanzienlijk wat betreft de kans om 'panklare' zaken te draaien. Bij 
een aandachtsveld als 'Oost-Europese georganiseerde criminaliteit' bijvoorbeeld blijkt het 
vele malen moeilijker om tot kernteamwaardige onderzoeken te komen dan bij `Turkse 
heroine'. Ten vierde verkeren de teams in verschillende stadia van ontwikkeling: enkele 
teams hebben relatief kort geleden een nieuw aandachtsveld gekregen, zodat men in 
feite nog bezig is met inwerken. Op de vijfde plaats zegt het turven van aangehouden 
verdachten en in beslag genomen kilo's niet zoveel, wanneer niet de relatieve zwaarte 
van zowel de verdachten als de drugs in de berekening wordt meegenomen. Voor zover 
we dergelijke kwantitatieve gegevens hebben kunnen verzamelen worden deze ook 
gepresenteerd, maar we waarschuwen nu vast voor voorbarige en onterechte 
gevolgtrekkingen. 

Bij het bespreken van de resultaten van de kernteams is terughoudendheid betracht: er 
is geanonimiseerd, en ook codenamen van onderzoeken die in de publiciteit zijn gekomen 
worden in principe niet gebruikt. Voorts zijn lopende onderzoeken zoveel mogelijk buiten 
beschouwing gebleven. Dit maakt rapporteren soms lastig, omdat onderzoeken meerdere 
jaren kunnen lopen en er dan over een belangrijk deel van de activiteiten in de afgelopen 
periode niet kan worden bericht. Tot slot bleek dat het INK-model weliswaar vrijwel 
overal gehanteerd wordt om beleidsstukken te structureren, maar dat niet altijd even 
duidelijk is welke informatie onder welke velden moet worden gerapporteerd. Dit 
bemoeilijkt wederom het onderling vergelijken. 

.Begeleiding van het onderzoek 

De onderzoekers zijn begeleid door een begeleidingscommissie, bestaande uit 
vertegenwoordigers van het veld en onder voorzitterschap van de heer 3. Franssen, 
Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. De commissie is gedurende en na 
het onderzoek negen maal bijeen geweest. Tussendoor hielden de onderzoekers 
regelmatig contact met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie. Tevens hebben 
de onderzoekers eenmaal een bezoek gebracht aan het overleg van kernteamchefs en 
eenmaal aan de werkgroep ZGC/IRT voor de noodzakelijke afstemming. 

tussenevaluatie van de Unit Synthetische Drugs (Bakker et al. 2000), bestaande uit 48 medewerkers, 
is gebaseerd op 98 interviews. Ook tijdens de tussenevaluatie van de kernteams (het 'inventariserend 
onderzoek' van het IVA uit 1998) werden er per kernteam meer interviews (circa 15) afgenomen. 
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3 Globale geschiedenis van de kernteams en huidige structuren 

Dit hoofdstuk zet allereerst kort de ontstaansgeschiedenis van de kernteams uiteen, 
waarna een overzicht volgt van de actuele situatie zoals die op basis van de vigerende 
regelgeving is ontworpen. Hierin passeren de belangrijkste regelingen en instanties de 
revue. De feitelijke situatie ('1st') wijkt hier en daar af van de door de wetgever en 
openbaar ministerie beoogde situatie ('soil'). Hierop wordt nader ingegaan in 
hoofdstukken 4 tot en met 8, waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord. 

3.1 Het IRT Noord - Holland/Utrecht 

Wanneer in de loop van de jaren tachtig de contouren van een probleem van 
georganiseerde criminaliteit in Nederland zichtbaar beginnen te worden, wint geleidelijk 
de gedachte terrein dat het wenselijk is om bijzondere voorzieningen te treffen voor de 
bestrijding daarvan (Klerks 2000: 101 ff.) Het ontstaan van de huidige kernteams kan 
worden getraceerd tot 1988, wanneer de basis wordt gelegd voor de oprichting van het 
Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht (Gooren et al. 1998: 19 ff.). Dit 
eerste IRT, gevestigd in Amsterdam, heeft als doelwit de criminele organisatie van Klaas 
Bruinsma (Klerks 2000: 110 ff.). Vanaf het begin is het IRT onderwerp van discussie en 
machtsstrijd: at in 1986 claimt het openbaar ministerie de absolute zeggenschap over de 
bovenlokale teams, terwijI de politie haar eigen zeggenschap wit behouden. In de nota 
`De georganiseerde criminaliteit in Nederland: dreigingsbeeld en plan van aanpak' van 
september 1992 kondigt de regering aan dat er naast het IRT nog meer rechercheteams 
zullen worden ingesteld om onderzoek te doen naar bovenregionaal of internationaal 
opererende crinninele groeperingen. 

3.2 Vijf interregionale kernteams 

Vanuit haar behoefte aan meer coordinatie en sturing op de bovenlokale 
rechercheactiviteiten stelt het openbaar ministerie in 1992 het Coordinerend 
Beleidsoverleg (CBO) in. Het CB0 heeft tot taak om het optreden tegen criminele 
groeperingen die een landelijke of bovenressortelijke aanpak behoeven te coordineren, 
en om de Vergadering van procureurs-generaal te adviseren omtrent structurele 
problemen bij de aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit. Op 10 maart 1993 
stemt de vergadering van procureurs-generaal in met de oprichting van vijf 
interregionale teams (Gooren et al. 1998: 20). In eerste instantie worden deze teams 
gevormd op basis van convenanten, die in 1993 tot stand komen. De inmiddels ontstane 
regiokorpsen dienen 1 procent van hun sterkte ter beschikking te stellen van de nieuwe 
teams, en het ministerie van Binnenlandse Zaken leveren een bijdrage in materiele 
kosten ten bedrage van f 45.000,- per medewerker per jaar. De keuze van onderzoeken 
wordt bepaald door de voor een team verantwoordelijke hoofdofficier en korpsbeheerder, 
op voorwaarde van instemming door de Vergadering van PG's. Deze constructie zou van 
korte duur zijn: at snel geeft het onderzoek van de commissie Wierenga aan dat een 
meer centrale sturing van de teams geboden is. In 1995, kort nadat de 'IRT affaire' aan 
het licht is gekomen en de ontbinding van het IRT Noord-Holland/Utrecht een feit is, 
maken de politieministers en de bij de kernteams betrokken korpsbeheerders en 
hoofdofficieren nieuwe afspraken over de organisatie en aansturing van de kernteams. 
Hierbij wordt bepaald dat de prioriteitsstelling uiteindelijk in handen ligt van de 
Vergadering van procureurs-generaal, daarin geadviseerd door het CB0 (Gooren 1998: 
20-21). Ondertussen is er, naar aanleiding van een advies van de commissie Donner, in 
1994 in het regeerakkoord van het eerste kabinet-Kok vastgelegd dat er een Landelijk 
Rechercheteam dient te komen. 37  Het toenemende aantal rechtshulpverzoeken en het 
groeiende besef dat het financiele rechercheren een sterke impuls behoeft, liggen aan 

37  'Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de rechtshandhaving', 1994. 
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deze beslissing ten grondslag. Op 15 november 1995 treedt de 'Regeling landelijk 
rechercheteam' in werking. 

3.3 De parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden 

Begin 1996 verschijnt het rapport van de Parlementaire enquetecommissie 
opsporingsmethoden (PEC, de 'commissie-Van Traa'), waarin uitvoerig wordt 
beargumenteerd dat de top van het openbaar ministerie er niet in slaagt om de landelijke 
prioriteiten ten aanzien van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit door te zetten 
in de aansturing van de kernteams. 38  In de praktijk wordt de formele bevoegdheid van 
het College van procureurs-generaal volgens de PEC geheel overschaduwd door de lokaal 
gestelde prioriteiten (Parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden, bijlage VI, 
1996: 158). In reactie hierop verschijnt in 1997 het CBO-advies 'Prioriteitstelling bij het 
landelijke optreden tegen georganiseerde misdaad' van het openbaar ministerie. Kern 
van deze nota is dat het optreden tegen georganiseerde criminaliteit zijn basis moet 
vinden in een weloverwogen en op feitelijke informatie gebaseerde criminele politiek. 
Daartoe is het nodig om periodiek een landelijk criminaliteitsbeeld te vervaardigen, dat 
zal worden samengesteld door het WODC, aldus het advies. Het CBO-advies schetst 
tevens de wijze waarop operationele informatie wordt verzameld en onderzoekskeuzes 
tot stand komen, en legt daarmee de basis voor het tot op het huidige moment 
bestaande systeem van weging en prioritering. 39  Enige tijd daarna, op 1 september 1999, 
wordt een nieuwe Instructie prioriteitstelling kernteams van kracht. c  Hierin legt het 
College van procureurs-generaal het beleid en de administratieve, procedurele en 
gedragsregels vast met betrekking tot de taakuitvoering van de kernteams. 

In november 1998 brengt het IVA haar tussentijdse evaluatie van de kernteams uit." Dit 
passief openbaar gemaakte rapport krijgt weinig aandacht doordat kort daarna de 
rapportage van de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden (de 'commissie-
Kalsbeek') is verschenen, waarin de suggestie is vervat dat Nederlandse 
overheidsdienaren betrokken zouden zijn geweest bij grootschalige smokkel van hard 
drugs. 42  Door de ontstane commotie worden de door het IVA gedane aanbevelingen in 
het veld nauwelijks opgemerkt. 

Wanneer op 1 januari 2000 ter vervanging van de convenanten de Regeling kernteams in 
werking treedt, verandert wederom de wettelijke basis en positie van de kernteams. 43  
Een van de aanbevelingen van de PEC krijgt daarmee een invulling. Er zijn inmiddels zes 
kernteams, en de Regeling bepaalt in enig detail onder meer de taken, het beheer, de 
sterkte, de samenwerking, de organisatie en de financiering van deze teams." 

36  Het gegeven dat het 'Van Traa rapport' van doorslaggevende invloed is geweest op het denken over 
georganiseerde criminaliteit en de bestrijding daarvan, alsmede op de normering van de opsporing, 
mag bekend worden verondersteld en behoeft hier geen nadere toelichting. 

39  De naam van het Cobrdinerend Beleidsoverleg zal kart daarna warden gewijzigd in 
Coordinatiecommissie Zware Criminaliteit, afgekort tot CC Zwacri. Het Landelijk Bureau Openbaar 
Ministerie (LBOM) wordt in diezelfde periode omgedoopt tot Landelijk Parket. 

4°  Instructie prioriteitstelling kernteams, vastgesteld door het College van procureurs-generaal op 30 juli 
1999 (nr. 1999/009), met als bijlagen de Toelichting, het Model voortgangsrapportage kernteams en 
de Handleiding weegploeg. 

W.A.J. Gooren et al., 'Kernteams als instrument voor de bestrijding van de zware georganiseerde 
criminaliteit'. Tilburg: IVA, 1998. Formeel betreft het een "inventariserend onderzoek gericht op 
mogelijke evaluatie van de kernteams". 

42  Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden, 1999. 

43  Het LRT blijft vooralsnog vallen onder de eigen Regeling uit 1995. 

44  De plaats van het in december 1994 opgeheven IRT Noord-Holland/Utrecht is in 1995 ingenomen door 
de kernteams Randstad Noord en Midden (KTR) en Amsterdam-Amstelland/Gooi & Vechtstreek (KTA). 
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3.4 Het Post-Fort onderzoek 

In de periode 1996 - 1999 draaide bij het LRT onder rechtstreekse aansturing van de 
procureurs-generaal het zogenoemde 'Post-Fort onderzoek'. Dit strafrechtelijk onderzoek 
werd in 1996 gestart naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van het 
'Fort-team' van de rijksrecherche naar de gebeurtenissen in de 'IRT-affaire'. Het 
strafrechtelijk onderzoek was gericht geweest op beantwoording van de vraag of de in de 
IRT-affaire bekend geworden methode van gecontroleerde doorleveringen in de praktijk 
uit de hand was gelopen, dan wel bewust was misbruikt om naast tonnen cannabis ook 
duizenden kilo's cocaine door de douane te loodsen. In de zomer van 2001 verscheen 
een evaluerende rapportage naar aanleiding van een onderzoek door drie 
wetenschappers in opdracht van het ministerie van Justitie (Van de Bunt, Fijnaut en 
Nelen 2001). Deze wetenschappers concluderen dat de opsporings- en 
vervolgingsautoriteiten in het post-Fort-onderzoek met grote gedrevenheid hebben 
getracht cm de ware toedracht van de IRT-affaire te achterhalen. Deze zeer uitvoerige 
evaluatie stelde echter vast dat het betreffe-nde onderzoek gebukt was gegaan onder een 
gebrek aan een eensluidende en duidelijke visie op het doel en de te volgen strategie en 
tactiek. Tevens liepen bij gebrek aan een duidelijk eenhoofdig gezag diverse 
onderzoekssporen hinderlijk door elkaar heen en zijn de betrokken leden van het 
openbaar ministerie ernstig met elkaar in aanvaring gekomen. De leiding van het OM 
heeft in de betrokken periode (1996-1999) deze conflicten te lang op hun beloop gelaten. 
Uiteindelijk konden de vermoedens van vergaande corruptie worden bevestigd noch 
ontkracht. Voor een uitvoerige behandeling van dit onderzoek verwijzen we naar het 
betreffende evaluatierapport. Het onderzoek trok jaren lang een zware wissel op de 
capaciteit van het LRT. Uiteindelijk resulteerde het in een zware veroordeling voor een 
drugssmokkelaar en lichtere straffen voor een reeks medeplichtigen. 

3.5.1 Schematisch overzicht van de landelijke aansturing 

Het begrip `aansturing' staat centraal wanneer wordt gekeken naar de wijze waarop de 
kernteams worden gedirigeerd in de keuze van aandachtsvelden en afzonderlijke 
onderzoeken. Aansturing vindt op meerdere niveaus plaats. 

Het openbaar ministerie heeft als gezagsdrager over de rechtshandhavingstaken van de 
politie de belangrijkste rol in de aansturing. Hierarchisch gezien ligt de sturing op het 
hoogste niveau bij de procureurs-generaal. Binnen het college van procureurs-generaal is 
sprake van een portefeuilleverdeling, waarbij de aanpak van zware, georganiseerde 
criminaliteit een afzonderlijke portefeuille vormt. Op dit niveau is er sprake van 
strategische aansturing, at komt het nog wet voor dat bij politiek gevoelige zaken de 
procureur-generaal dagelijks contact onderhoudt het vertegenwoordigers van het 
openbaar ministerie ter plaatse om de voortgang op de voet te volgen en waar nodig bij 
te sturen. Het CPG vult de strategische sturingsrol in door keuzes te maken over 
aandachtsgebieden van de kernteams, door beleidsrichtlijnen vast te stellen en het fiat 
voor het starten van strafrechtelijke onderzoeken te geven. Hierin wordt het College 
ondersteund door de Co6rdinatiecommissie Zware Criminaliteit (CC Zwacri) en het 
Landelijk Parket. 

Op de arrondissementsparketten en het landelijk parket is de hoofdofficier van justitie 
verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de kernteams. Hij of zij bepaalt in 
laatste instantie welke onderzoeksvoorstellen worden voorgedragen aan het CPG, en 
beslist over het doorzetten of staken van onderzoeken. In de dagelijkse praktijk wordt dit 
aspect van aansturing de facto goeddeels ingevuld door de kernteamofficier van justitie. 
Die vormt voor de kernteamchef het aanspreekpunt voor alles wat het aansturen van het 
team en de opsporingsonderzoeken betreft. De afzonderlijke zaken worden in de meeste 
gevallen vanuit het parket dagelijks gemanaged door een of meer zaaksofficieren. Zij 
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beslissen op tactisch niveau over de feitelijke invulling van de onderzoeken, over welke 
subjecten worden onderzocht (naast de vaak op strategisch niveau gedefinieerde 
hoofdsubjecten), over de toepassing van dwangmiddelen en wat dies meer zij. Het komt 
daarnaast ook voor dat een parketsecretaris de meer routinematige operationele 
aansturing in de zin van de administratieve procedures voor diens rekening neemt. Wat 
de tactische en operationele aansturing van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) 
betreft, deze taak valt toe aan een CIE-officier. Bij kernteams wordt deze rol vaak 
vervuld door de kernteamofficier, wanneer deze zelf niet ook als zaaks-Ovi fungeert. 

Naast deze justitiele sturingslijn wordt vanuit het kernkorps, met name bij de stevig 
ingebedde `grijze' kernteams, ook gedirigeerd wat het de richting en vormgeving van 
onderzoeken betreft. 45  Het regiokorps krijgt voortdurend als eerste kennis van problemen 
die zich voordoen, en heeft het belang van het eigen verzorgingsgebied sterk op het 
netvlies. Om die reden komt het frequent voor dat onderzoeksvoorstellen in feite worden 
opgeworpen en voorbereid in het kernkorps. Daarnaast heeft de korpsleiding bij de 
'grijze' korpsen via het hoofd van de divisie ZwaCri (de centrale recherche van het korps) 
een directe gezagslijn naar de leiding van het kernteam. Voor zover het kernkorps voorts 
bemoeienis heeft met de inrichting van het kernteam kan ook op die manier invloed 
worden uitgeoefend op de gang van zaken. In de navolgende hoofdstukken zal de 
aansturing van de kernteams herhaaldelijk en op de verschillende niveaus aan de orde 
komen. 

De kernteams opereren in een dicht web van instanties die in strategisch of tactisch 
opzicht met hen in relatie staan. Het kan daarbij gaan om aansturing, maar ook om 
informatietoevoer of samenwerking. Figuur 1 geeft weer hoe de procedurele aansturing 
verloopt. De kernteams krijgen vanuit het het landelijk parket, het 
arrondissementsparket en het kernkorps opgelegd aan welke procedures men zich dient 
te conformeren. Het gaat hierbij onder meer on de wijze van rapporteren in de planning-
en controlcyclus en om de manier waarop onderzoeksvoorstellen moeten worden 
gestructureerd en ingediend. Daarnaast ontwikkelen organisaties als de 
Co6rdinatiecommissie Zware Criminaliteit (CC Zwacri), het overleg Zware 
Georganiseerde Criminaliteit/IRT (ZGC/IRT), de Centrale Toetsingscommissie (CTC), het 
programmabureau Abrio, de beide politieministeries, de Raad van Hoofdcommissarissen 
(RHC), het overleg kernteamchefs, de regiokorpsen en de Informatieplatforms ieder ook 
procedures die de kernteams geacht worden te hanteren. Het resultaat is een complex 
geheel van regelgeving en werkwijzen. 

45  
Bij het spreken over kernteams wordt vaak Onderscheid gemaakt tussen de `groene e  teams (KTNON, 
KTR, KTZ), die als zelfstandige eenheden opereren op basis van een samenwerkingsverband tussen de 
regiokorpsen die medewerkers leveren, en de `grijze .  teams (KTA, KTRR, LRT en in mindere mate KTH), 
die feitelijk onderdeel vormen van een grotere centrale recherchedienst binnen het kernkorps. 
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Naast deze procedurele aansturing is er de strategische aansturing. In figuur 2 is 
zichtbaar gemaakt van waaruit de kernteams hun strategische directieven ontvangen 
(met name het College van Procureurs-Generaal via het Landelijke Parket, het 
arrondissementsparket (de hoofdofficier), het kernkorps en het regionale 
Informatieplatform). Verder wordt er strategie ontwikkeld bij onder meer de CC Zwacri, 
de ZGC/IRT, het ministerie van Justitie en het WODC, de Raad van 
Hoofdcommissarissen, het overleg kernteamchefs, het KLPD en de Informatieplatforms. 

régiopkorpsen 
(25) 
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Wat betreft de tactische aansturing (figuur 3) worden de belangrijkste marsorders 
uitgezet door het landelijk parket en het arrondissementsparket, alsmede door het 
kernkorps. Het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie (BOOM) stuurt financiele 
onderzoeken aan. 
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Figuur 3: tactische aansturing 

tactische aansturing 

Nu de globale structuur van het werkveld waarin de kernteams zich bewegen is 
geschetst, kunnen we overgaan tot het beschrijven van enkele afzonderlijke instanties. 
Sommige, zoals het BOOM, komen pas in latere hoofdstukken aan de orde. 

3.5.2 Het College van procureurs-generaal 

Het gezag over de opsporing ligt bij het openbaar ministerie. Het in januari 1995 
ingestelde College van procureurs-generaal (CPG), waarvan de organisatie (het Parket-
Generaal) is gevestigd in Den Haag, vormt de ambtelijke top van deze organisatie. Het 
College vergadert ongeveer eenmaal per week over beleidsnnatige kwesties, waarbij het 
departement in principe niet vertegenwoordigd is. Vanuit het ministerie wordt 
maandelijks met het College overleg gevoerd. Binnen het CPG fungeert een van de 
procureurs als portefeuillehouder zware criminaliteit, met wie het departement separaat 
twee- tot driewekelijks overlegt. Zijn gezag komt vooral tot uiting in regelgeving en 
beleidsmatige kwesties, zoals de toewijzing van aandachtsgebieden aan de kernteams. 
Formeel heeft het CPG ook in het beslissingsproces over het al dan niet starten van 
specifieke opsporingsonderzoeken door een kernteam het laatste woord. 

3.5.3 Het landelijk parket 

Met de wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie van 1 juni 1999 is het landelijk 
parket (LP) ontstaan, als opvolger van het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie dat in 
1995 door het CPG in het leven werd geroepen als de instelling die onder meer belast 
werd met de uitoefening van het gezag over het Landelijk Rechercheteam. 46  Sinds 1 
januari 2000, ten gevolge van een wijziging in de Politiewet, is de hoofdofficier van het 
landelijk parket belast met de uitoefening van het gezag over het KLPD, en daarmee ook 
over het LRT. 47  Het landelijk parket is functioneel op hetzelfde niveau geplaatst als de 

46  Inrichtingsplan landelijk parket 2001. De basis voor het takenpakket van het landelijk parket ligt in de 
artikelen 2 en 9 van het Wetboek van Strafvordering, en artikel 3 van het Besluit reorganisatie 
Openbaar Ministerie en instelling landelijk parket. 

47  Binnen het landelijk parket heeft de recherche-officier enige tijd leiding gegeven aan het LRT. Met de 
komst van de teamleider operationele taken heeft deze de taak overgenomen. De 
managementafspraken tussen landelijk parket en LRT maken deel uit van het handhavingsarrangement 
Landelijk parket - Korps Landelijke Politie Diensten dat jaarlijks wordt afgesloten. 
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zogenaamde eerstelijnsparketten (het '20e parket'). Het heeft ten aanzien van de 
kernteams een cotirdinerende taak, maar de lokale parketten zijn verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke kernteamzaken. 

Het in Rotterdam gevestigde landelijk parket neemt een verscheidenheid aan zowel 
beleidsmatige als operationele landelijke taken voor haar rekening. Met betrekking tot de 
kernteams is, naast de rechtstreekse gezagsrol ten aanzien van het LRT, met name van 
belang dat het landelijk parket een verantwoordelijkheid kent ten aanzien van het 
verbeteren en onderhouden van de structuur ter verkrijging van een permanent landelijk 
criminaliteitsbeeld (Inrichtingsplan 2001: 4). Daarnaast is het landelijk parket nog belast 
met aanverwante landelijke beleidstaken, zoals het op advies van de CC Zwacri 
voorbereiden van de prioriteitenstelling door het CPG voor de kernteams en het LRT. Ook 
ondersteunt het landelijk parket het proces van deskundigheidbevordering van OM en 
politie op het terrein van optreden tegen de georganiseerde misdaad, alsmede de 
procureur-generaal die de portefeuille zware en georganiseerde criminaliteit beheert. 
Voorts functioneert het landelijk parket alsioket voor het buitenland door het 
coardineren en afhandelen van buitenlandse rechtshulpverzoeken en Europese verzoeken 
om samenwerking. Per 1 januari 2002 zou het landelijk parket intern op een nieuwe 
wijze worden georganiseerd, en in het voorjaar van 2002 wordt binnen het landelijk 
parket de functie van landelijk coOrdinerend officier kernteams gecreeerd. 48  

Het landelijk parket heeft verder tot taak de binnen het kernteamdomein gesignaleerde 
trends en ontwikkelingen op het gebied van strategievorming en strategiebepaling te 
monitoren en hierover de CC Zwacri en het CPG van advies te dienen (Jaarplan Landelijk 
Parket 2002, 2001: 9). Conform de Instructie Prioriteitstelling kernteams stelt het 
landelijk parket jaarlijks een landelijke voortgangsrapportage kernteams op, waarin de 
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van de kernteams gedurende het voorafgaande 
jaar worden gepresenteerd (Openbaar ministerie, Landelijke voortgangsrapportage kernteams 
2000). Vanaf 2002 zal de landelijke voortgangsrapportage, op basis van het 
Informatiemodel kernteams' en de nog aan te passen Instructie prioriteitstelling 
kernteams, worden samengesteld op basis van de volgende 
verantwoordingsrapportages: (1) managementrapportages van de kernteamhoudende 
parketten en de kernteambeheerskorpsen; (2) kernteamjaarverslagen, en (3) de 
bevindingen uit de jaarlijkse kernteambezoeken van de PG-portefeuillehouder ZGC. 

3.5.4 De Coordinatiecommissle Zware Criminaliteit 

De Coordinatiecommissie Zware Criminaliteit (CC Zwacri) is een adviesorgaan van het 
College van procureurs-generaal. In deze commissie hebben als lid zitting de 
kernteamhoudende hoofdofficieren van Justitie en de hoofdofficier van het landelijk 
parket, alsmede de kernteamhoudende korpschefs. Voorts bestaat de commissie uit 
adviserende leden uit het platform van de bijzondere opsporingsdiensten, de dienst NRI 
van het KLPD en de ministeries van lustitie en BZK. Dit gezelschap van ongeveer twintig 
personen komt formed l tien keer per jaar bijeen, maar in de praktijk is het ongeveer zes 
keer per jaar. Leden en adviserende leden worden benoemd door het CPG. De CC Zwacri 
staat onder voorzitterschap van de procureur-generaal die in het College de portefeuille 
"aanpak zware en georganiseerde criminaliteit" behandelt (Instructie prioriteitstelling 
kernteams, Bijlage 1). De taken van de CC Zwacri zijn het structureren en co6rdineren 
van de beleidsvoorbereiding, ter ondersteuning van de sturing door (de 
portefeuillehouder in) het College, alsmede het adviseren van het College over 
beleidsuitvoering, met inbegrip van de landelijke prioriteitstelling. 

48  Over deze in de toekomst zeer belangrijke functie kon op het moment van schrijven nog niets 
inhoudelijks worden bericht. 
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3.5.5 De weegploeg 

Onder 'weegploeg' wordt in dit verband verstaan de werkgroep onder voorzitterschap van 
de hoofdofficier van justitie van het landelijk parket die de onderzoeksvoorstellen 
beoordeelt en weegt. 49  De leden van de weegploeg worden door de CC Zwacri benoemd. 
Zij komen ongeveer driemaal per jaar bijeen; in 2000 werden daarbij ongeveer in totaal 
een half dozijn zaken behandeld. De afgelopen tijd heeft de weegploeg bestaan uit een 
hoofdofficier, een recherchechef, iemand van het landelijk parket en iemand van de 
dienst NRI. 

De CC Zwacri-criteria om kernteamwaardigheid van onderzoeken te beoordelen zijn 
kortweg de volgende (Instructie prioriteitstelling kernteams, bijlage 1): 5°  

1. Aantasting van de integriteit van lijf en goed of persoonlijke/zakelijke levenssfeer (m.n. 
geweldgebruik); 

2. Geldelijk gewin of geldelijke doorwerking (m.n. terugploegen criminele opbrengsten in groep of 
bovenwereld); 

3. Uitwerking op overheden (m.n. schade door inkomstenderving); 

4. Uitwerking op legale markten (m.n. concurrentievervalsing); 

5. Tegenstrategieen (m.n. corrumpering en of bedreiging overheidsfunctionarissen); 

6. Internationaal actief zijn van de criminele groepering of het netwerk. 

De adviezen van de weegploeg worden in de meeste gevallen door de CC Zwacri 
opgevolgd. 

3.5.6 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in ten minste 
twee opzichten bemoeienis met de kernteams. Als korpsbeheerder van het KLPD is de 
minister rechtstreeks verantwoordelijk voor de beheersmatige aspecten van het LRT c.q. 
de dRO binnen het KLPD. Als gemandateerd korpsbeheerder is de directeur-generaal 
Openbare orde en Veiligheid binnen BZK te vergelijken met de overige korpsbeheerders, 
die burgemeester zijn. 

In de tweede plaats heeft het ministerie tegenover alle regiokorpsen de rol van 
'beheerder op afstand'. Waar de korpsbeheerders zorgen voor het dagelijks beheer, de 
auto's, verbindingsmiddelen en dergelijke, probeert BZK te vergelijken: hoeveel gaat er 
aan middelen in, en welke resultaten levert dat op? Pas sinds het Informatiemodel via de 
kernteamregeling van kracht is geworden zijn er enigermate criteria te stellen, maar dat 
blijft lastig: wat mag je verwachten en hoe kun je vergelijken? 

BZK verstrekt een deel van de financiering van de kernteams, volgens de verdeelsleutel 
45.000 gulden (20.400 Euro) per BVE per jaar ten behoeve van de materiele uitrusting. 
Deze financiering is verbonden aan de voorwaarde dat de kernteams een jaarlijkse 
rapportage aanleveren, waarin de voortgang en de bestedingen zijn gespecificeerd. Deze 
verantwoordingsslag overlapt voor een deel -maar niet geheel- met het justitiele 
verantwoordingstraject. Op grond van de Politiewet heeft het ministerie van Justitie 
instemmingsbevoegdheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de begroting. De 
voortgangsrapportage kernteams komt op grond daarvan naar Justitie toe: de Regeling 
Kernteams voorziet in de rechtstreekse verslaglegging vanuit de kernteams naar het 
departement van Justitie. BZK heeft, om het budget voor het nieuwe boekjaar te kunnen 
goedkeuren, de inhoudelijke rapportage van het landelijk parket nod 1g. Deze komt via de 
lijn van het departement van Justitie binnen in de vorm van een brief, waarin de 

49  De begripsomschrijving is ontleend aan de 'Instructie prioriteitstelling kernteams' van het College van 
procureurs-generaal, vastgesteld op 30 juli 1999. De werkwijze van de weegploeg is neergelegd in de 
'Handleiding weegploeg', vastgesteld door het CPG op 30 juli 1999 (registratienummer 1999H004). 

5°  De criteria zijn in detail vastgelegd in het 'Weeginstrument'. 
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prestaties van de kernteams zijn weergegeven. De vorige brief uit juli 2001 is niet naar 
de Kamer gegaan. 

De minister van Justitie is, vanuit zijn politieke verantwoordelijkheid voor het openbaar 
ministerie, de uiteindelijke gezagsdrager wanneer het over de strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde gaat. Omdat de minister doorgaans niet te openlijk in de 
onafhankelijkheid van de staande magistratuur wil treden zijn er voor het departement 
maar beperkte mogelijkheden om te sturen en desgewenst veranderingen te 
bewerkstelligen. In de dagelijkse praktijk tonen departementsambtenaren zich vooral 
regisseurs en overtuigers, die samen met hun collega's van BZK trachten te komen tot 
een optimalisering van het opsporingsapparaat door bemiddeling tussen al dan niet 
wettelijk verankerde organen als het korpsbeheerdersberaad, de Raad van 
Hoofdcommissarissen en het overleg van hoofdofficieren. 

3.5.8 Overige instanties: CTC, Lexpo, Abrio, NRI 

Centrale Toetsingscommissie 
Naast de hierboven genoemde instanties zijn er nog enige in relatie tot de kernteams 
relevante organisaties die om een korte beschrijving vragen. Allereerst is daar sinds 
januari 1995 de Centrale Toetsingscommissie (CTC), een intern adviesorgaan van het 
openbaar ministerie samengesteld uit leden van het OM en de politie. 51  Deze commissie 
adviseert het CPG omtrent de voorgenomen inzet van een aantal bijzondere 
opsporingsbevoegdheden en -methodieken (Openbaar ministerie, Handboek voor de 
opsporingspraktijk, paragraaf 1.4; Centrale toetsingscommissie, Jaarverslag 2000: 7). 
De taak van de CTC en de procedure met betrekking tot de inzet van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden staan omschreven in de Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden, 
welke is opgenomen in het Handboek voor de Opsporingspraktijk. 52  Deze Aanwijzing is 
op 1 februari 2000 in werking getreden. Het CPG beslist, na advies van de CTC, kort 
gezegd over de inzet van de navolgende opsporingsbevoegdheden: 53  

• Politiele infiltratie; 

• Burgerinfiltratie; 

• Burgerpseudokoop en burgerpseudodienstverlening in het kader van de uitvoering van een 
rechtshulpverzoek, waarbij sprake is van de inzet va neen burger met een strafrechtelijke 
achtergrond; 

• Alle gevallen van afzien van inbeslagneming van bij de wet verboden voor de volksgezondheid 
schadelijke en/of voor de veiligheid gevaarlijke voorwerpen; 

• Alle gevallen van het 'doorlaten van personen' in het kader van mensensmokkel; 

• Net opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel in een woning; 

• Toezeggingen aan getuigen in strafzaken. 

De hierbij gebruikelijke procedure is dat de hoofdofficier van justitie een zaak ter 
goedkeuring voorlegt aan het College, en daartoe de stukken zendt aan het CTC. Tijdens 
de eerstvolgende vergadering (de CTC vergadert eenmaal per twee a drie weken) 
bespreekt de commissie de zaak, waarna deze voorzien van een advies aan het College 

Si  In de beginfase kende de CTC normale en adviesleden. De PEC adviseerde echter begin 1996 dat de 
verantwoordelijkheid bij de top van het OM diende te liggen, zodat de CTC medio 1996 een 
adviserende rol kreeg naar het college van P.G.'s, en dat beslist sindsdien. Alle leden werden daarmee 
'adviserend' (interview secretaris CTC). 

52  Aangezien Net Handboek voor de Opsporingspraktijk ingevolge artikel 99 R.O. als recht geldt, dient de 
Ovl naar de CTC te gaan voor instemming vanwege een aanwijzing dienaangaand van het College. 
Bovendien kan bij nalaten de rechter oordeien dat niet zorgvuldig is gehandeld. Hoeveel zaken niet bij 
de CTC langskomen is niet bekend; de genterviewde CTC-secretaris meent dat de Commissie het 
grootste deel van de zaken wel te zien krijgt. 

Jaarverslag CTC 2000: 8. 
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wordt voorgelegd. Het College neennt een besluit of legt, indien daartoe aanleiding 
bestaat (bij het `doorlateni en bij de inzet van een burgerinfiltrant is dit verplicht), zijn 
voorgenomen beslissing aan de minister van Justitie voor. Vervolgens stelt het College de 
aanvragende hoofdofficier schriftelijk op de hoogte van het besluit. Indien op zeer korte 
termijn een beslissing noodzakelijk is, kan er een spoedprocedure worden gevolgd. 

Lexpo 
Het Landelijk Expertisecentrum voor de Opsporing en Vervolging (Lexpo) is een 
samenwerkingsverband tussen openbaar ministerie en politie in de vorm van een 
stafbureau, ondergebracht bij het landelijk parket, van waaruit op verschillende manieren 
de deskundigheid van het opsporingsproces wordt ondersteund en versterkt. Dit krijgt 
onder meer gestalte vanuit een helpdeskfunctie, door middel van het ontsluiten en 
verspreiden van relevante jurisprudentie in relatie tot de toepassing van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, en door het geven van lezingen en het ondersteunen van 
opleidingstrajecten. De drie accountmanagers van Lexpo onderhouden een 
contactennetwerk in de opsporingswereld, door middel waarvan een landelijke 
uitwisseling tot stand komt van verkregen inzichten met betrekking tot de toepassing van 
recherchemethoden en -technieken. 

Abrio 
Het programmabureau Abrio (Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatiehuishouding 
en Opleidingen) is eveneens een gezamenlijk initiatief van het openbaar ministerie en de 
politie, gericht op het verhogen van de kwaliteit van de opsporing. Het Abrioprogramma 
heeft ten doel de beschrijving en implementatie van werkprocessen van opsporing en 
vervolging, het op basis daarvan herinrichten van de informatiehuishouding, en 
het vernieuwen van de opleidingen voor zowel politie als OM. 54  Vanuit Abrio zijn 
inmiddels tal van modellen, procesbeschrijvingen en gedefinieerde informatieproducten 
voortgekomen die het recherchewerk moeten maken tot een systeem van eenduidig 
gedefinieerde deelprocessen die gestandaardiseerde en kwalitatief acceptabele resultaten 
opleveren. Voor de kernteams betekende Abrio de introductie van kwaliteitscriteria en 
voorgeschreven werkwijzen ten aanzien van bijvoorbeeld de structuur van 
opsporingsonderzoeken en het vervaardigen van informatieproducten zoals 
criminaliteitsbeeldanalyses. 

De dienst Nationale Recherche Informatie 
De NRI, voluit de dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD, is de opvolger 
van de bekende Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Binnen de NRI opereren tal 
van afdelingen die een bemoeienis kunnen hebben met de kernteams. Hier werken 
analisten en onderzoekers onder meer aan het vervaardigen van criminaliteitsbeelden op 
deelterreinen, maar ook als landelijk criminaliteitsbeeld. Basis daarvoor zijn de 
gegevensbestanden die de NRI vanuit haar landelijk coordinerende taak beheert en die 
zijn opgebouwd uit gegevens die de regiokorpsen, kernteams en andere 

54  Abrio pakte de verbetering van bedrijfsvoering, informatiehuishouding en opleidingen aan vanuit de 
procesorientatie. Voor deze nieuwe benadering moest het instrumentarium nog ontwikkeld worden. Als eerste 
ontstond zo de Ordeningsmethodiek Processen (OMP), die gebruikt wordt om werkprocessen zowel bij de politie 
als het OM te beschrijven. Vervolgens werd het Referentiekader Werkprocessen Opsporing en Vervolging 
(RWOV) ontwikkeld: een generiek model waarin alle opsporings- en vervolgingsprocessen gevat kunnen 
worden. Bij alle processtappen is beschreven wat het resultaat is dat weer als input moet dienen voor de 
volgende processtap. Tevens zijn per processtap taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven 
en wordt beschreven welke informatie nodig is. Met het RWOV als referentiekader worden processen 
beschreven en hulpmiddelen (formats voor plannen, checklists, analyseproducten etc.) ontwikkeld. Dit gebeurt 
met werkgroepen van praktijkdeskundigen uit het veld, ondersteund door medewerkers van het 
programmabureau Abrio. Op deze wijze worden de best practices uit opsporing en vervolging vastgelegd in 
hulpmiddelen en vervolgens ter beschikking gesteld aan korpsen en parketten. Sommige hulpmiddelen, zoals 
de informatieproducten worden door de Board Opsporing van de Raad van Hoofdcommissarissen en het College 
van PG's als 'standaard' benoemd, waarna vanuit Abrio de implementatie wordt gemonitored. Abrio is dus een 
verbeter- en vernieuwingsprogramma dat centraal door de Ministers financieel wordt gefaciliteerd, maar zijn 
kracht vindt in de bundeling van expertise vanuit de recherche zelf. 
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opsporingseenheden, alsmede het KLPD zelf aan het NRI doorgeeft. Zo worden analyses 
gemaakt op basis van de gegevens in het VROS, waardoor criminele subjecten met 
elkaar in verband kunnen worden gebracht. 55  Voor het landelijk beeld is met name de 
jaarlijkse inventarisatie van opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit van 
belang die de NRI ten behoeve van de Europese Unie samenstelt. Iedere regio en 
relevante opsporingseenheid, inclusief de kernteams en bijzondere opsporingsdiensten, 
ontvangt daartoe een enqueteformulier waarop dient te worden aangegeven welke 
opsporingsonderzoeken er in het voorgaande jaar hebben gedraaid, voor zover deze 
voldoen aan de criteria voor georganiseerde criminaliteit van de Europese Raad. Dit 
situatierapport wordt samen met dat van alle andere EU-lidstaten omgevormd tot een 
Europees criminaliteitsbeeld, dat als basis dient voor het formuleren van Europees 
strategisch beleid ten behoeve van de internationale aanpak van de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit. De jaarlijkse situatierapporten bieden een weliswaar 
beperkte, maar desalniettemin waardevolle bijdrage aan het landelijk criminaliteitsbeeld. 

Het overleg kernteamchefs 

Ongeveer eenmaal per maand overleggen de hoofden van de kernteams; de 
beleidsmedewerker van de kernteams en twee beleidsambtenaren van de 
politieministeries nemen eveneens aan het overleg deel. Doel van deze bijeenkomst is 
het bevorderen van de onderlinge samenwerking en afstemming van 
kernteamaangelegenheden. 

De werkgroep Zware en Georganiseerde Criminaliteit/Interregionale Recherche 
Teams (ZGC/IRT) 

Ongeveer eenmaal per maand vergadert de werkgroep ZGC/IRT, een adviesorgaan van 
de CC Zwacri bestaande uit alle hoofden kernteams, de hoofden van de USD, UMS en 
LRT, en de respectievelijke kernteamofficieren van Justitie, onder voorzitterschap van de 
hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket. De ZGC/IRT beoogt onderlinge 
afstemming en coordinatie te bevorderen en vervult een adviesfunctie ten behoeve van 
de CC Zwacri op het gebied van georganiseerde criminaliteit. De ZGC/IRT, die meer 
inhoudelijk naar de onderzoeken kijkt, is volgens het landelijk parket van mening dat ze 
meer betrokken moet worden bij de landelijke strategievorming met betrekking tot de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Oak de kernteamofficieren, die zich 
voorheen strikt beperkten tot hun operationele aansturingstaak, bemoeien zich de laatste 
tijd meer met strategisch-inhoudelijke aspecten. 

3.6 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk is de voorgeschiedenis van de kernteams kort samengevat. Vervolgens 
is op compacte wijze uiteengezet in welke verbanden de kernteams moeten functioneren, 
waar de strategische en tactische sturing ligt en wat de aard en functie is van de organen 
waarmee de kernteams het meest te maken hebben. Er is nog geen informatie gebruikt 
die betrekking heeft op de kwaliteit en meerwaarde van een en ander, zodat vooralsnog 
alleen kan worden vastgesteld dat een kernteam in de beleidsvoering te maken heeft 
met ten minste twintig organen en overleggen, met een wisselend mandaat en status. 

55  De Unit Nationaal Inzicht bij de NRI voert hiertoe eigen meta-registraties, onder meer op basis van de 
circa vijfduizend meldingen die jaarlijks vanuit de regionale CIE's bij de nationale CIE worden 
aangemeld. 
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In de navolgende hoofdstukken zal aan de hand van de vijf onderzoeksvragen meer in 
detail worden beschreven hoe het systeem in de praktijk functioneert, waarbij we dan 
ook tot waarderende oordelen komen. Achtereenvolgens zijn aan de orde: 

Onderzoeksvraag I, naar de toewijzing van aandachtsgebieden en onderzoeken. Hier 
wordt met name ingegaan op het sturingsvraagstuk. 

Onderzoeksvraag II, naar de organisatie en omgeving van de kernteams, wordt in 
hoofdstuk 5 beantwoord. 

Onderzoeksvraag IV richt zich op de aard en omvang van de zaken die door kernteams 
worden gedraaid. In het betreffende hoofdstuk 6 wordt ook ingegaan op zaken als 
analyse en financieel rechercheren. 

Onderzoeksvraag V heeft betrekking op de samenwerkingsverbanden waaraan de 
kernteams deel hebben, zowel in Nederland, met regiokorpsen en andere kernteams, als 
in het buitenland. 	 _ 

De derde onderzoeksvraag, naar het functioneren en de meerwaarde van de teams, 
wordt beschouwd als de centrale vraag. Deze wordt in hoofdstuk 8 beantwoord op basis 
van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken. In hetzelfde hoofdstuk worden 
conclusies getrokken, waarna het geheel wordt afgerond met een slotbeschouwing. 

De opbouw van de hoofdstukken komt overeen met de onderzoeksvragen, die in 
deelvragen zijn uitgewerkt (zie bijlage C). Steeds wordt allereerst de formele regelgeving 
opgevoerd, waarna op basis van bestudeerd onderzoeksmateriaal wordt aangegeven wat 
'in het veld' is aangetroffen. Telkens wordt een hoofdstuk afgesloten met enige 
voorlopige conclusies. 
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4 	De toewijzing van aandachtsgebieden en onderzoeken 

4.1 Toewijzing van aandachtgebieden 
Artikel 1 van de Regeling kernteams stelt dat de "onderzoekskeuze" de toedeling van aandachtsgebieden en 
opsporingsonderzoeken betreft door het college van procureurs-generaal. De Instructie prioriteitstelling 
kernteams verstaat onder 'aandachtsgebied' "het geheel van delictsoorten of clusters van delictsoorten, 
aanpakstrategie@n of geografische gebieden waarop de activiteiten van het kernteam kunnen worden gericht". 
Artikel 2 van deze Instructie bepaalt: "Het aandachtsgebied van het kernteam en de onderzoeken waarmee het 
kernteam zal zijn belast worden vastgesteld door het College. Dit kunnen verkennende onderzoeken en 
opsporingsonderzoeken zijn. De onderzoeken houden zoveel mogelijk verband met het aandachtsgebied van 
het kernteam." Artikel 2 bepaalt tevens: "De CC Zwacri adviseert het College omtrent de vaststelling van het 
aandachtsgebied van het kernteam en de onderzoeken waarmee het kernteam zal zijn belast. De CC Zwacri 
wordt hierin bijgestaan door het landelijk parket en de weegploeg." 

In de beleidsstukken van de diverse teams is in de meeste gevallen wel een expliciet 
tekstdeel te vinden over de bestaansgrond en de manier van werken van de organisatie. 
Het gangbare onderscheid tussen visie (in welke brede context functioneren we), missie 
(waarom zijn we er), doelen (wat willen we bereiken) en strategie (hoe doen we dat) 
wordt niet altijd helder gemaakt. Wel zijn de kernteams over het algemeen duidelijk over 
de aandachtsgebieden die men onder zich heeft. 

Uit het onderzoek bij de zeven afzonderlijke kernteams en uit interviews met 
sleutelpersonen binnen het openbaar ministerie, is gebleken dat er in de begintijd geen 
sprake was van een weloverwogen keuze van prioritaire aandachtsvelden en een 
afgewogen verdeling daarvan over de diverse teams. In de meeste gevallen kwam het er 
op neer dat teams voortbouwden op onderzoeken die al langere tijd in de betreffende 
regio werden gedraaid, en waarover al expertise aanwezig was. Formeel heeft het CPG, 
voor zover nog valt na te gaan, wel toestemming verleend voor de aandachtsgebieden. 
Waar de recherche een ontwikkeling doormaakt naar steeds nauwgezettere 
protocollering, is het opmerkelijk dat over de besluitvorming van het CPG inzake 
aandachtsgebieden geen documentatie kon worden verkregen. 

In de afgelopen zeven jaar hebben er zich, zo blijkt uit de deelrapportages van diverse 
kernteams, enkele verschuivingen in aandachtsvelden voorgedaan. Sommige 
aandachtsgebieden, zoals zware milieucriminaliteit, werden elders in de organisatie 
ondergebracht. Een team als Randstad Noord en Midden (KTR), dat zich voornamelijk 
richtte op een specifieke dadergroep, zag zijn onderzoek abrupt worden afgewezen door 
een rechterlijk oordeel en moest in zeer korte tijd een enorme omschakeling maken naar 
het thematische aandachtsveld Schiphol. Dergelijke strategische beslissingen over 
verschuivingen in blikveld en prioriteiten worden over het algemeen genomen door het 
CPG, at was bij de beslissing om KTA zich meer te laten richten op 'nieuwe Nederlanders' 
in plaats van de geijkte Hollandse netwerken, meer sprake van een instemming achteraf. 
Het ging hierbij om een verschuiving in aandachtsgebied die door het kernkorps 
geInitieerd was: een formele bevestiging van het OM is niet aangetroffen. 

Het kernteam Rotterdam-Rijnmond (KTRR) is naar eigen zeggen nooit formeel ontheven 
van het aandachtsgebied Zuid-Oost Azie. Het aandachtsgebied `gecompliceerde financiele 
onderzoeken' van het LRT, komt at jaren nauwelijks uit de verf, grotendeels doordat het 
CPG onderzoeken van nationaal belang aan het team opdraagt die beslag leggen op een 
groot deel van de capaciteit. Uiteindelijk komt een gekozen aandachtsgebied in veel 
gevallen wel overeen met wat veel geInterviewden zinvol of nodig achten. Meer 
recentelijk is overigens een verschuiving te zien van aandachtsgebieden die gerelateerd 
zijn aan een geografisch gebied van herkomst (zoals Turkije of Oost-Europa) of een type 
drugs (synthetische drugs) naar geografische operatiegebieden binnen Nederland (zoals 
Schiphol en de Rotterdamse haven). Deze verschuiving kan afstemmingsproblemen met 
zich meebrengen, omdat het bijvoorbeeld op Schiphol, het aandachtsgebied van KTR, at 
gauw zal gaan over een specifieke problematiek waarop andere kernteams zoals KTH of 
KTZ zich richten. Het is echter nog te vroeg om de vraag te kunnen beantwoorden of 
geografische of functionele aandachtsgebieden de voorkeur zouden moeten hebben. 
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Waarop het College van P.G.'s haar strategische keuzes voor aandachtsgebieden in 
voorkomende gevallen baseert is niet geheel duidelijk geworden. Er is maar in beperkte 
mate sprake van een stelselmatige periodieke scan van de samenleving teneinde 
eventuele nieuwe aandachtsvelden tijdig te onderkennen. De WODC-monitor 
georganiseerde criminaliteit kan in zeker opzicht als zodanig worden beschouwd, maar 
die kent, net zoals de meeste criminaliteitsbeeldanalyses, de beperking dat 
politieinformatie de voornaamste kennisbron vormt. Deze driejaarlijkse monitor is 
namelijk primair gebaseerd op periodieke gestructureerde gegevensverzameling met 
betrekking tot recent afgeronde opsporingsonderzoeken. Daarnaast gebruiken de WODC-
onderzoekers ook andere bronnen: interviews met experts en sleutelpersonen, informatie 
uit andere opsporingsonderzoeken, vertrouwelijke rapportages, fenomeenonderzoeken, 
misdaadanalyses en (wetenschappelijke) literatuur. Tegelijk moet worden bedacht dat 
het volgens veel respondenten in dit evaluatieonderzoek voor de kernteams ook niet 
goed zijn wanneer er te vaak nieuwe aandachtsvelden aan de orde zouden komen. De 
keuze voor een nieuw aandachtsveld moet immers gebaseerd zijn op een gebleken 
ernstig probleem van georganiseerde criminaliteit. Bovendien kost het een team 
doorgaans enkele jaren inwerktijd alvorens men werkelijk vertrouwd is met een nieuw 
werkterrein. Te frequente wisselingen brengen dan ook het risico met zich mee dat het 
team nooit echt de diepgang en materiebeheersing bereikt die voor deze 
criminaliteitsfenomenen eigenlijk nodig is. 

De CC Zwacri, adviesorgaan van de procureurs-generaal, vervult een belangrijke rol in 
het beleid ten aanzien van de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit. Zij heeft 
een spilfunctie en vormt in wezen het belangrijkste platform als het op de ontwikkeling 
en vormgeving van criminele politiek aankomt. In het veld is kritiek te horen op de wijze 
waarop dit tot dusver gestalte krijgt. Een kernteamchef zei in een interview dat het 
concept van de weegploeg, de CC Zwacri en de CTC onvoldoende werkt. Er zit weinig 
visie achter, en sturing op het gebied van criminele politiek ontbreekt. Hij stelt vast dat 
er bijna een jaar nadat zijn kernteam het criminaliteitsbeeld het ingediend, inhoudelijk 
nog altijd geen reactie is gekomen vanuit de CC Zwacri. 

Is alles dan echt helemaal duidelijk geweest, of interesseert het niemand? En ook die 
besluitvorming over projecten: er gaat dan een nietszeggend briefje van de P.G. naar de 
hoofdofficier, met "ja" of "nee" erop. Geen inhoudelijke toelichting, niets. Oat proces is op dit 
onderdeel echt niet meer van deze tijd. 

Ook enkele kernteamofficieren spraken bun teleurstelling uit over het gebrek aan 
inhoudelijke sturing en visie dat zij constateerden in de CC Zwacri. 

Naast het CPG zou het landelijk parket vanuit haar rol mede koersbepalend moeten zijn 
waar het de aansturing van de kernteams betreft. Daar is op dit moment echter volgens 
geInterviewde medewerkers van het landelijk parket nog geen sprake van. Uitbreiding 
van het landelijk parket op korte termijn zal hierin volgens hen verbetering moeten 
brengen. 

De recherche-officier van het landelijk parket constateerde in het interview dat het 
Nederlandse beleid inzake de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit een lange 
termijn strategie ontbeert. Andere respondenten, waaronder kernteamchefs en 
hoofdofficieren van justitie, deden uitlatingen van dezelfde strekking. De conclusie lijkt 
gerechtvaardigd dat het in de afgelopen periode heeft ontbroken aan een herkenbare en 
krachtig uitgedragen criminele politiek ten aanzien van de aanpak van zware 
georganiseerde criminaliteit. We kregen in de gesprekken ook meerdere malen te horen 
dat er nog onvoldoende besef bestaat van het belang van een internationale benadering 
van de criminaliteitsproblematiek. Zoals een kernteamchef het formuleerde: "Nederland 
is een stadstaat in Europa, en Amsterdam is daarin het marktplein". 

Len dergelijke criminele politiek dient zich te baseren op feiten en beredeneerde 
prognoses: een landelijk criminaliteitsbeeld moet de grondslag vormen voor strategie. 
Vanuit het landelijk parket wordt gesteld dat de functionaliteit van de dienst NRI moet 
veranderen in dat van een 'Nationaal Intelligence Centrum', waar de informatie op 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

34 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

macro-niveau wordt gerangschikt. Op basis daarvan zou vervolgens een landelijke 
strategie kunnen worden vastgesteld, waarbij het ministerie van justitie, het College van 
PG's en de Raad van Hoofdconnmissarissen beleidsverantwoordelijk zijn. Het Nationaal 
Intelligence Centrum zou de bouwstenen voor het criminaliteitsbeeld moeten halen uit 
het intelligenceproces, uit waargenomen trends en verbindingen tussen groepen, en uit 
informatie vanuit het buitenland. In 1999 concipieerde het landelijk parket een 
strategienota betreffende het kernteamdomein, op basis van de bevindingen van onder 
andere de WODC-monitor uit 1999 (Kleemans et al., 1998). De volgende rapportage op 
basis van de WODC-monitor wordt in september 2002 gepubliceerd. Voor het landelijk 
parket zal dit vermoedelijk aanleiding zijn tot een aanscherping en mogelijk een 
koerswijziging van de aanpakstrategieen binnen de kernteams. In samenhang met de 
herbezinning op de bovenregionale recherchestructuur kan dan ook worden bekeken hoe 
het proces van strategievorming beter vorm kan worden gegeven. Op het onderwerp 
strategische criminaliteitsanalyses wordt verderop in deze rapportage nog teruggekomen. 

De interviews met functionarissen in het landelijke circuit en de waargenomen praktijk bij 
de kernteams wijzen uit dat het beleid ten aanzien van de inzet van de kernteams 
weliswaar formeel door het college van procureurs generaal wordt vastgesteld, doch dat 
de facto de kernteams grotendeels zelf bepalen waar in de criminaliteitsbeelden de 
nadruk wordt gelegd. Bij de `grijze' teams heeft daarbij het kern korps nog een 
aanzienlijke invloed. Deze informatie speelt vervolgens een grote rol bij de keuzes die op 
strategisch en tactisch niveau worden gemaakt. In die zin is er sprake van `sturing van 
onderaf', doordat men bij de teams het dichtst op de informatie zit, en van sturing vanuit 
de korpsleiding van de grote kernkorpsen. 

4.2 Toewijzing van onderzoeken 

4.2.1 Gezag en beheer ten aanzien van de kernteams 

De Instructie prioriteitstelling kernteams bepaalt in artikel 3: "De beslissing van het College omtrent het 
onderzoek waarmee het kernteam zal zijn belast, is afhankelijk van de mate van de maatschappelijke schade 
veroorzaakt of te verwachten van de strafbare feiten en de natuurlijke en rechtspersonen waarop het 
onderzoek betrekking zal hebben. Ter bepaling hiervan wordt het onderzoeksvoorstel door de weegploeg 
beoordeeld en gewogen aan de hand van de volgende kenmerken: 

1. Aantasting van de integriteit van lijf en goed of persoonlijke/zakelijke levenssfeer. 

2. Geldelijk gewin en geldelijke doorwerking. 

3. Uitwerking op overheden. 

4. Uitwerking op legale markten. 

5. Tegenstrategieen. 

6. Internationaal actief zijn van de criminele groepering of het criminele netwerk. 

Bij de beoordeling en de weging van het onderzoeksvoorstel worden de indicaties betrokken omtrent de mate 
van haalbaarheid van de doelstellingen van het onderzoek en het tijdsbestek waarbinnen die doelstellingen 
kunnen worden behaald. Tevens wordt rekening gehouden met de prioriteit van het onderzoek ten opzichte van 
andere onderzoeken die in aanmerking komen om door een kernteam te worden verricht." Verder verwijst 
artikel 3 naar de procedure ten aanzien van het indienen en beoordelen van (deel)onderzoeksvoorstellen zoals 
die is beschreven in de 'handleiding weegploeg' die als bijlage bij de Instructie is gevoegd. Artikel 4 bepaalt dat 
het indienen van een onderzoeksvoorstel geschiedt door de hoofdofficier van het kernteam aan het College, 
door tussenkomst van het landelijk parket. Over de daarbij vereiste toelichting bevat het artikel 4 enige 
aanwijzingen. Beslissingen over deelonderzoeken (d.w.z. tegen individuele subjecten of delen van netwerken - 
PK), zo bepaalt artikel 5, worden in principe genomen door de CC Zwacri, in spoedeisende gevallen 
vertegenwoordigd door de hoofdofficier van het landelijk parket. 

De gezags- en beheersstructuren zijn bij alle kernteams, met uitzondering van het LRT, 
grotendeels identiek. Wat beheer betreft, is de korpsbeheerder van het kernkorps waar 
het team is ondergebracht verantwoordelijk. De korpsbeheerders leggen over het beheer 
verantwoording af bij het ministerie van BZK. In de meeste gevallen geven de 
beheerders impliciet een ruim mandaat aan de korpschef: zij hoeven niet te worden 
gekend in inhoudelijke aspecten van het werk, maar vertrouwen er op dat knelpunten en 
(dreigende) problemen met betrekking tot het personeel, de integriteit en dergelijke, 
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tijdig worden gemeld. De contacten met de andere partijen in de driehoek zijn frequent: 
korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier overleggen periodiek in de driehoek en 
telefoneren daarnaast minstens eenmaal per week en verder zodra daartoe aanleiding is. 

De laatste jaren is binnen de directie Politie van BZK meer capaciteit vrijgemaakt voor 
zaken als de inhoudelijke aspecten van het opsporingsbeleid en de kwaliteit van het 
rechercheapparaat. Waar het departement van Justitie maar in zeer beperkte mate kan 
sturen in de criminele politiek, die vooral vanuit het CPG gestalte moet krijgen, probeert 
BZK juist in toenemende mate een co6rdinerende en sturende rot op zich te nemen om 
de kernteams tot meer samenwerking en effectiviteit te brengen. Vanuit het departement 
wordt er op gewezen dat men de afgelopen tijd wel diverse knelpunten heeft 
gesignaleerd, maar niet te veel tussentijds wilde ingrijpen. Men gaf er de voorkeur aan 
de teams de kans te geven zich te bewijzen, en te wachten op de resultaten van de 
voorliggende evaluatie. Een voorbeeld daarvan is de inbedding van de kernteams in de 
centrale recherche, zoals dat zich in Amsterdam en Rotterdam voltrekt. BZK heeft op zich 
nog geen duidelijke aanwijzingen dat dit een slechte zaak zou zijn. Zoiets moet een paar 
jaar kunnen bloeien, aldus geinterviewden, zeker als nog niet heel scherp is gekeken 
naar wat het beste zou zijn. Als beheerder heeft BZK dusver nooit het signaal gehad dat 
de teams inhoudelijk niet goed bezig zouden zijn. 

Het gezag over het kernteam ligt, zoals in het vorige hoofdstuk at is uiteengezet, bij de 
hoofdofficier van Justitie van het parket waarin het kernkorps ligt. De dagelijkse 
uitoefening van dit gezag vindt plaats door de kernteamofficier. Deze beperkt zich 
doorgaans tot coordinatie en het uitoefenen van daadwerkelijk gezag over de CIE. De 
lopende strafrechtelijke onderzoeken worden geleid door een of meer zaaksofficieren. 
Kernteamofficier en chef kernteam overleggen frequent, in veel gevallen vrijwel 
dagelijks. Bij sommige kernteams is het OM vrijwel permanent fysiek aanwezig doordat 
de officier er over een eigen ruimte beschikt, bij andere is de fysieke afstand wat groter. 
Bij enkele teams wordt de relatief grote fysieke afstand door de recherche als 
belemmerend ervaren. 

Binnen de parketten legt de kernteamofficier verantwoording af aan de hoofdofficier. 
Deze laatste wordt op de hoogte gehouden van lopende onderzoeken en mogelijke 
knelpunten. Ook in belangrijke beleidsmatige kwesties, zoals koersbeslissingen en de 
benoeming van een nieuwe kernteamchef, speelt de hoofdofficier doorgaans een rol. In 
sommige gevallen overlegt de kernteamchef eerder met de recherche-officier dan met de 
hoofdofficier. Verder legt een kernteam door tussenkomst van het Landelijk parket 
verantwoording af aan het College van procureurs-generaal over lopende onderzoeken. 

De kernteamofficieren van de zeven teams treffen elkaar en de kernteamchefs in het 
overlegplatform ZGC/IRT, dat vooralsnog geen formele status heeft. De voor dit 
onderzoek geinterviewde PG-portefeuillehouder zwacri geeft aan dat het College de 
mening is toegedaan dat het platform ZGC/IRT heel goed moet gaan functioneren, want 
daaraan hecht het College groot belang. De CC Zwacri mag volgens hem blijven, maar 
hoeft voor het College niet zo te functioneren als tot dusver het geval was (zie hoofdstuk 
3). Zij heeft zeker nog wet een functie in het betrekken van de korpsbeheerders bij deze 
materie, en is van nut als strategisch orgaan van het College. Maar het College van PG's 
wit zelf gaan over de capaciteit: daar is geen CC Zwacri voor nodig. 

Over de verhouding tussen de procureurs en de minister van Justitie stelt de 
geinterviewde PG dat deze de Tweede Kamer goed moet informeren, waarbij zijn 
ambtenaren hem moeten ondersteunen. Die moeten echter niet bezig zijn met criminele 
strategie, want dat is aan het College. De verantwoordelijkheid van de minister is 
volgens de procureur-generaal helder: in het nieuwe stelsel van 1999 is de 
aanwijzingsbevoegdheid opgenomen. Ook de PG's moeten hem goed informeren waar 
nodig. De minister van Justitie, en zijn collega's van andere departementen, kunnen wel 
wat betreft strategie een inbreng hebben waar het zaken als financiele criminaliteit, 
veiligheid van systemen en dergelijke betreft. En het parlement kan uiteraard uitspraken 
doen; wanneer er dan budget bij komt moeten de PG's laten zien wat daarmee is 
gedaan. Het college kan dus worden aangesproken op de output van de kernteams: 
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hoeveel en welke veroordelingen, het aantal Strafrechtelijke Financiele Onderzoeken, et 
cetera. Bij de vraag naar de outcome, dat wil zeggen wat is de bijdrage van deze 
concrete output in de bestrijding van van de georganiseerde misdaad, ligt het anders. 
Deze bestrijding wordt immers ook door andere factoren gedragen, te weten de 
economische doelen van ons land en de regeringspolitiek terzake, de activiteiten van het 
bedrijfsleven, de mate van preventie, de activiteiten van het bestuur et cetera. Dit alles 
staat ter beoordeling van regering en parlement. Uiteraard kan men dan besluiten dat de 
bijdrage van het OM en de kernteams omvangrijker, intensiever of anders gericht zou 
moeten zijn. Het OM dient dan die wensen zo goed mogelijk in te vullen en dient daartoe 
ook de middelen te ontvangen, aldus de procureur-generaal. 

4.2.2 	De selectie en realisatie van projectvoorstellen 

Een onderzoeksvoorstel doorloopt van idee tot uitvoering een uitgebreid traject met 
ongeveer tien tussenstations. Dit is in figuur 4 tot uitdrukking gebracht. 
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Een praktijkvoorbeeld kan de werking van het projectselectiesysteem bij de kernteams 
verduidelijken. De initiele aanleiding van een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
buitenlands rechtshulpverzoek, uit een of meer alarmerende signalen van een CIE 
betreffende concrete of voorziene criminele activiteiten, of uit 'restinformatie' uit een 
afgerond onderzoek. Het kan daarbij gaan om verontrustende berichten over het 
optreden van een nieuw crimineel samenwerkingsverband, maar ook om een zeldzame 
kans om een al jaren bekende, maar goed afgeschermde `grote jongen' op heterdaad te 
betrappen tijdens bijvoorbeeld een smokkeltraject. Zo'n signaal kan door de afdeling 
Projectvoorbereiding rechtstreeks worden omgezet in een projectvoorstel; vaker zal het 
worden opgenomen in een criminaliteitsbeeld om langs die weg het vervolgtraject in te 
gaan. Het zal in de regel gaan om informatie die criminele activiteiten betreft die binnen 
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het aandachtsgebied van het kernteam passen. Bij de 'grijze', ingebedde kernteams 
komt het signaal binnen via de divisie Recherche van het kernkorps (fase 1). 

Indien het signaal voldoende ernstig en concreet is, kan het via het managementteam 
van het kernteam en in overleg met de kernteamofficier worden omgezet in een compact 
projectvoorstel. In deze fase wordt de initiele informatie veredeld, dat wil zeggen 
vergeleken met eerder bekende opsporingsgegevens en gekoppeld aan allerlei 
basisinformatie afkomstig van uiteenlopende bronnen als de Kamer van Koophandel en 
het kadaster, het internet, et cetera. Aldus laangekleed' gaat de rapportage naar het 
volgende niveau, doorgaans het Informatieplatform of een soortgelijk gremium, 
bestaande uit regionale of ressortelijke beleidsmakers zoals de hoofdofficier van justitie 
en de chef(s) van de regionale recherchedivisie(s). Niet zelden gaat bier nog een 'pre-
weegi-ploeg aan vooraf, waarbij een voorstel wordt getoetst aan lokale criteria (fasen 2 
en 3). 

Indien het projectvoorstel voldoende zwaar wordt bevonden om aan het kernteam op te 
dragen (fase 4) wordt het omgewerkt tot een onderzoeksvoorstel dat voldoet aan de 
instructies van de CC Zwacri. Via de hoofdofficier van het parket waaronder het kernteam 
valt wordt dit projectvoorstel verzonden aan het landelijk Parket ter attentie van de CC 
Zwacri, die het voorlegt aan de Weegploeg (fasen 5, 6 en 7). Dit groepje deskundigen 
komt enige malen per jaar bijeen om voorstellen te toetsen aan de criteria van 
kernteamwaardigheid. Wanneer de Weegploeg een onderzoeksvoorstel aan de meat 
vindt, wordt het voorgelegd aan de CC Zwacri (fase 8). Die beziet het opnieuw en 
verbindt er een advies aan, waarna het voor de uiteindelijke goedkeuring wordt 
doorgeleid naar het College van procureurs-generaal (fase 9). Daar valt de uiteindelijke 
beslissing, die wordt meegedeeld aan de hoofdofficier die het voorstel heeft ingediend 
(fase 10). Deze laat er zijn kernteamofficier mee teruggaan naar het kernteam. 

Het gehele adviserings- en besluitvormingstraject rond de selectie en goedkeuring van 
opsporingsonderzoeken kan in theorie in enkele dagen worden doorlopen. Wanneer er 
zich een unieke en spoedeisende omstandigheid voordoet kan via de kernteamofficier de 
hoofdofficier worden ingelicht, die kan bellen met de portefeuillehouder zwacri in het 
CPG. Die kan in zulke gevallen direct een beslissing nemen. Dit is echter ongebruikelijk: 
waarschijnlijker is dat er vier maanden of langer verstrijken tussen het eerste besluit bij 
een kernteam om tot een projectvoorstel te komen en de uiteindelijke beslissing. 
Doorlooptijden van meer dan een half jaar zijn echter niet ongewoon. Voordat er na een 
posititief besluit van het CPG overigens werkelijk actie kan worden ondernomen, verlopen 
er doorgaans nog enkele maanden. Er moet immers capaciteit worden vrijgemaakt, een 
plan van aanpak worden gemaakt en de inmiddels verouderde informatie moet weer up-
to-date worden gebracht. Er wordt veel geklaagd over de complexiteit en lange 
doorlooptijd van dit traject. Dit knelt temeer nu steeds duidelijker wordt dat bij 
georganiseerde criminaliteit het begrip 'organisatie' niet in de eerste plaats duidt op een 
strakke, langdurig voorbereide planning van criminele activiteiten, maar eerder op het 
vermogen dusdanig effectief te improviseren en regelen dat men in zeer korte tijd op 
actuele winstkansen kan inspringen. Dergelijke fluIde netwerken zijn lastig te bestrijden 
met verstarde bureaucratieen en lange bevelslijnen. Een financieel rechercheur van KT 
NON beschrijft hoe men daar soms problemen krijgt met de doorlooptijd van de 
landelijke projectselectie. 

In de tussentijd dat wij moeten wachten kan er ingegrepen zijn door andere diensten in het 
buitenland. Dan zijn er veiligheidsmaatregelen genomen en zit ons target op een zijspoor. (...) De 
Turken willen altijd snel aan de slag, die zijn dan al klaar als wij nog willen beginnen. Zij pakken 
hoofdverdachten op en alle activiteiten liggen stil. De Turken reageren op een actueel beeld, en 
als ze kilo's zien duiken ze er op. 

De procureur-generaal die in het CPG de zwacri-portefeuille beheert werpt het verwijt 
van de te trage goedkeuringsprocedures ver van zich. Volgens hem ontstaan 
vertragingen doordat de regio's niet op een goede manier de kernteams aansturen. Men 
begint met projectvoorbereiding, en in een te laat stadium komt iemand op het idee om 
de CC Zwacri in te lichten. De PG maakte mee dat men met een BOB-aanvraag kwam 
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voor een onderzoek dat nooit was aangemeld: men was gewoon vergeten dat de CC 
Zwacri voor instemming moest zorgen. Er zijn in dit verband volgens hem twee dingen 
van belang: 

1. doe het tijdig: maak een beeld van het voorgenomen onderzoek en bouw de mogelijkheid in 
dat de CC Zwacri het nog tegenhoudt. Dat komt nog wet eens voor. 

2. De PG's willen er heen dat de procedure niet meer zo heel belangrijk wordt. Er zal dan meer 
worden uitgegaan van het hebben van een aandachtsgebied, en binnen die duidelijke 
thematiek kunnen dan onderzoeken worden uitgevoerd, waarna periodiek wordt bekeken of 
men nog op koers ligt. De zogenoemde 'paraplu-onderzoeken' zijn hiervan een uitwerking: een 
groot onderzoekskader valt in vier delen uiteen, dat kader wordt voorgelegd en men kan aan 
de slag. De afzonderlijke deelonderzoeken hoeven niet meer stuk voor stuk te worden 
goedgekeurd. 

In de praktijk hebben zowel kernteams als de 0M-top manieren ontwikkeld om de 
besluitvormingsprocedures zoveel mogelijk te beperken. Kernteams dienen in 
toenemende mate de al genoemde 'parapluvoorstellen' in, waarin in een keer een ruim 
project wordt aangegeven waarbinnen meerdere afzonderlijke trajecten mogelijk zijn. 
Het wordt op die manier mogelijk om verschillende dadergroepen en subjecten over een 
langere periode onder handen te nemen, alles onder dezelfde noemer. Wanneer men dan 
latere aanvullingen of aanpassingen goedgekeurd moet krijgen verloopt dit veel sneller, 
omdat de besluitvormers al bekend zijn met 'de paraplu'. Over het algemeen lijkt deze 
constructie naar ieders tevredenheid te verlopen, al worden door een enkeling 
kanttekeningen geplaatst omdat deelprojecten soms wet erg ver van het oorspronkelijk 
doel af zouden liggen. 

Een andere variant, met name bij de grijze kernteams zoals het LRT, is dat het team 
alvast met een onderzoek begint in de verwachting dat de goedkeuring achteraf wet zal 
komen. Zeker wanneer het kernteam is ingebed in een recherchedivisie met voldoende 
capaciteit is zo'n constructie geen praktisch probleem, en volgens het landelijk parket 
wordt zo'n kernteam inderdaad nooit teruggefloten. De 0M-top hanteert een meer 
beproefde methode om desgewenst de formaliteiten te doorbreken: vanuit de PG's 
worden urgente, politiek beladen onderzoeken rechtstreeks via de hoofdofficier aan een 
kernteam of het LRT opgedragen, zonder de weegploeg daar in te betrekken. 

De meeste kernteamchefs, maar ook andere geInterviewden, zetten vraagtekens bij de 
inhoudelijke deskundigheid die in de weegploeg is vertegenwoordigd. Men vraagt zich af 
of betrokkenen voldoende ervaring hebben om over zware onderzoeken inhoudelijk 
zwaarwegende beslissingen te nemen. Ook de IVA-onderzoekers rapporteerden bij de 
tussenevaluatie van de kernteams in 1998 at dat respondenten vraagtekens plaatsten bij 
de deskundigheid van de weegploeg (Gooren en Rebel 1998: 11). Het landelijk parket 
deelde dan ook mee dat de weegploeg naar hun mening "intern op een hoger niveau" 
moet worden gebracht. Een voormalig lid van de weegploeg legt desgevraagd uit dat de 
uiteindelijke toetsing van zaken in de CC Zwacri vaak via de menselijke relaties verloopt: 
men belt elkaar, en er wordt bijvoorbeeld afgesproken dat men alvast kan gaan 
beginnen. De adviezen van de weegploeg worden dan ook niet altijd nagevolgd: deze 
respondent geeft een voorbeeld van een zaak van lokaal ernstige criminaliteit die beslist 
niet voldeed aan de criteria. "Dat zegt de weegploeg dan ook, maar toch wordt er in de 
CC Zwacri toestemming gegeven, vanwege het netwerk: ons kent ons. Het kunstje is dan 
ook niet het zo goed mogelijk te analyseren van zoveel mogelijk beschikbare informatie, 
maar aanvoelen dat er problemen met een voorstel zouden kunnen zijn en dan zorgen 
dat via het OKO-circuit dat opgelost wordt", aldus het voormalig lid van de weegploeg. 

Er is veel kritiek en onbegrip in het land ten aanzien van de voorgeschreven 
toetsingsprocedure. Men ziet het vaak als dubbel werk omdat in de regio at een 
wegingsproces heeft plaatsgevonden, het !evert vertraging op en tast zodoende de 
slagvaardigheid aan, en bij de deskundigheid van de weegploeg worden vraagtekens 
gezet. Nogal wat betrokkenen zetten stevige vraagtekens bij het functioneren van de CC 
Zwacri: de meerwaarde daarvan zou beperkt zijn, en bovendien kennen de 
vergaderingen een hoge mate van absentie. Ook zouden de in de landelijke 
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selectieprocedure genomen besluiten vaak door het openbaar ministerie onvoldoende of 
in het geheel niet worden gemotiveerd, waardoor een diffuus prioriteitsstellingsproces 
ontstaat. Het direct opdragen van onderzoeken door de PG-portefeuillehouder zwacri 
wordt door sommigen aangehaald als een indicatie dat men zelf de procedure niet 
serieus neemt en al snel gebruik maakt van het ons-kent-ons circuit om onderzoeken 
'weg te zetten'. Tot slot geven enkele divisiechefs van deelnemende korpsen aan dat zij 
invloed zouden willen hebben op de totstandkoming van onderzoeken, teneinde te 
bevorderen dat ook problemen in de eigen regio worden aangepakt. 

4.3 Relatie tussen onderzoeken en aandachtgebieden 

Zoals uit de deelrapporten blijkt, konden we vaststellen dat in de meeste gevallen de 
onderzoeken binnen de aandachtsgebieden vallen. Waar dit niet het geval is, betreft het 
calamiteitenonderzoeken of politiek aangestuurde zaken, en eventueel 
rechtshulpverzoeken. Aileen in Rotterdam-Rijnmond zijn lange tijd door het kernteam 
tactische onderzoeken gedraaid die nagenoeg niets met enig aandachtsgebied van doen 
hadden. Het komt wel voor, bijvoorbeeld in Amsterdam en Zuid-Nederland, dat in feite 
het aandachtsgebied gaandeweg 'om de onderzoeken wordt geplooid'. 

4.4 Conclusies 

• Sturing is complex, traag, niet altijd goed gedocumenteerd. 

• Daardoor ontstaan alternatieve sturingsvormen vanuit de praktijk. 

• Het lijkt raadzaam een verbeterproces niet over te laten aan het vrije krachtenveld, 
maar bewust te richten op betere aansturing. 

• Inhoudelijk ontbeert de aansturing adequate informatie over het landelijke 
operationele criminaliteitsbeeld; daarin moet worden voorzien. 

• Het is van belang de kernteams niet te vaak van aandachtsveld te laten wisselen: dit 
hindert het op gang brengen en voltooien van productieve onderzoeken. 
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5. Organisatie 

5.1 De interne organisatie 

5.1.1 INBEDDING IN KERNKORPS EN INRICHTING VAN DE TEAMS 

In artikel 6 van de Regeling kernteams is vastgesteld dat ten behoeve van de vaste kern van een kernteam de 
regionale politiekorpsen tezamen per begrotingsjaar minimaal het aantal full time equivalenten beschikbaar 
stellen dat overeenkomt met 0,8% van de op 31 december 1998 aan ieder van de korpsen toebedeelde 
budgetverdeeleenheden op grond van de algemene maatstaf. Artikel 8 van de Regeling kernteams bepaalt: 
"Het kernteam is een zelfstandige eenheid die binnen het kernkorps als zodanig herkenbaar is". Tevens regelt 
dit artikel dat de regionale politiekorpsen die samen een kernteam vormen, er zorg voor dragen dat een 
kernteam "ten minste gebruik kan maken van" een register zwacri en een vaststellingsregister, een observatie-
eenheid, een eenheid voor het verrichten van aanhoudingen, een BFO en passende huisvesting. 

Deze bepalingen laten voldoende ruimte voor de hele bandbreedte van 'grijs' (vier 
teams) tot 'groen' (drie teams). Er heeft zich de laatste jaren een tendens afgetekend om 
zelfstandige kernteams meer binnen de centrale recherche te brengen. De meeste teams 
zijn gehuisvest ifteen gebouw van het kernkorps, hoewel de Regeling kernteams de 
voorkeur geeft aan huisvesting daarbuiten (Regeling kernteams, toelichting artikel 8). De 
meeste kernteams hebben twee of meer tactische teams met een sterkte van circa acht 
tot twintig mensen. De informatie-afdeling varieert in omvang van ongeveer vijf tot 
twintig mensen, afhankelijk van de grootte van het kernteam en het belang dat men 
hecht aan informatiegestuurde opsporing. Ondersteuning is soms binnen, soms buiten 
het team gepositioneerd, waarbij de OT-medewerkers steeds vaker neventaken krijgen 
als tactisch rechercheur, een taakaccent techniek of lets dergelijks. De CIE is soms 
binnen het team geplaatst, soms bij de (regionale) RCIE: de Regeling kernteams laat de 
mogelijkheid voor beide varianten open. Sommige teams werken expliciet met een 
karavaanmodel, waarbij er slechts een kleine vaste kern van projectleiding en 
dossiervormer is, waar omheen zich naar behoefte en niogelijkheden een krimpende en 
groeiende eenheid van tactisch rechercheurs, ondersteuning en specialisten vormt. Het 
karavaan-concept wordt op dit moment door velen gezien als de meest aangewezen 
organisatievorm voor grotere rechercheronderzoeken. loch kan bij dit enthousiasme een 
kanttekening worden geplaatst. Uit informele gesprekken bij verscheidene teams komt 
naar voren dat het risico van versnippering en een zekere vrijblijvendheid bij het 
karavaanmodel op de loer ligt. Indien een onderzoek langere tijd draait kan een groot 
aantal wisselingen van medewerkers er voor zorgen dat een duiventil-effect ontstaat, 
waarbij nog slechts weinigen zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Een 
geringe betrokkenheid en vluchtgedrag bij vervelende klussen worden ook gesignaleerd 
(vgl. ook Van der Heijden 2000: 20). Om die reden wordt door betrokkenen een 
minimumbezetting van een tactisch rechercheteam aanbevolen, te weten een 
coordinator, PV-co6rdinator, analist en minimaal twee tactisch rechercheurs. 56  

De kleinere tactische teams hebben soms moeite om een onderzoek te draaien met de 
diepgang die een kernteamwaardig onderzoek eigenlijk vraagt. Alle kernteams zijn 
samenwerkingsverbanden aangegaan, doorgaans met de FIOD, de Kmar of vergelijkbare 
diensten. De ervaringen hiermee zijn over het algemeen positief, al doen zich wel 
problemen voor door verschillen in cultuur, rechtspositie en organisatiebelangen. 

Betekenisvol is dat de chefs van de diverse kernteams op uiteenlopend niveau zijn 
ingeschaald, afhankelijk van de inbedding en omvang van het kernteam ten opzichte van 
de politieregio's. Waar een enkeling als hoofdinspecteur op het niveau afdelingshoofd in 
schaal 12 is geplaatst, treffen we aan de andere kant een chef op divisiechefniveau in 
schaal 15 aan. De betrokken chefs zijn zich hier zeer van bewust, evenals hun 
beleidsmatige en bestuurlijke omgeving. Van belang is in dit verband de positie van de 

Bij de dRO/KLPD bestaat de kern van een projectteam minimaal uit een vaste coordinator en een 
dossiervormer; hiermee zijn goede ervaringen opgedaan. 
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kernteamchef in relatie tot het kernkorps. Een chef die voor besluiten in het 
kernteamchefsoverleg altijd moet terugkoppelen met zijn divisiechef verkeert in een veel 
minder sterke positie dan zijn collega die rechtstreeks zaken doet met de korpschef. Ook 
in een overleg met divisiechefs kan dit een rol spelen. Hierbij speelt mee dat een 
korpschef met een kroonbenoeming in schaal 15 minder controle over een dergelijke 
positie zou hebben. Dit zou volgens meerdere respondenten een rol hebben gespeeld in 
het besluit van de korpsleiding in Brabant Zuid-Oost om kernteam Zuid en de USD niet 
onder eenhoofdige leiding te brengen, ondanks dat zowel de bestuurlijke als de OM-lijn 
en de OC daaraan de voorkeur gaven. Sommige respondenten geven aan dat een 
succesvol kernteam am een ander soort managementstijI vraagt dan bijvoorbeeld een 
district. Er zijn eerder wat eigenzinnige, onafhankelijk denkende chefs voor nodig. Non-
conformisten, en dat geldt nu niet voor alle kernteamchefs, zo stellen zij. 

Hoewel vrijwel iedere respondent uit de kernteams aangeeft veel waarde te hechten aan 
kwaliteitszorg, doen zich hierin in de praktijk grote verschillen voor. Sommige teams zijn 
uitgesproken voortrekkers bij de toepassing van Abrio-producten, het OMP-model en 
dergelijke, en investeren veel in handboeken en trainingen. In zulke gevallen legt men de 
nadruk op het goed voor elkaar hebben van administratieve en bedrijfsmatige processen. 
Er wordt veel aandacht geschonken aan inrichtingsplannen, verantwoording, 
transparantie en het betrekken van medewerkers bij strategievorming. Dit alles kost 
evenwel capaciteit. Een groot kernteam kan zich dit makkelijker veroorloven dan een 
kleinere organisatie, en bij de 'grijze' teams speelt vanzelfsprekend ook de situatie in de 
bredere rechercheorganisatie waarvan men deel uitmaakt een rol. 

Moderne managementinzichten binnen de politiewereld benadrukken de voordelen van 
een flexibele inzet van personeel: projectteams worden het best op maat samengesteld 
om een klus te klaren. Er wordt procesmatig geredeneerd vanuit een optimale bemensing 
van onderzoeken, en niet meer vanuit functionele lijnen of afdelingen. Korpsen zoals 
Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland hebben het idee van een permanent 
kernteam met een afgebakend medewerkersbestand dan ook losgelaten. Een compleet 
team steeds inzetbaar houden op den taakveld brengt immers risico's van ledigheid 
(bijvoorbeeld van het OT) en suboptimale bezetting (te weinig specialisme) met zich 
mee. Ook het OM kent pleitbezorgers voor het meer flexibel werken met geoormerkte 
onderzoeken in plaats van vaste kernteammedewerkers. Een `karavaanorganisatie' kan 
op een afgewogen en adequate manier werken, en zowel 'Rotterdam' als 'Amsterdam' 
benadrukken dat ze meer dan de gevraagde recherchecapaciteit steken in zwacri-
onderzoeken. De vraag is echter wel of het daarbij steeds am onderzoeken gaat zoals de 
PG's die vanuit de kernteamgedachte willen zien plaatsvinden, dus op de juiste 
aandachtsvelden en doelgroepen, en met de juiste inzet van `gecombineerde wapens': 
strafrecht, ontneming en bestuurlijke preventie. Met name enkele politiemanagers 
suggereerden als optimaal compromis het kiezen van de onderzoeksdoelen vanuit 
beleidsmatig vastgelegde prioriteiten en criteria, waarna een onderzoeksteam op maat 
wordt samengesteld vanuit de korpsen en BOD-en. Periodiek kan worden bezien of op de 
onderzoeken voldoende capaciteit is ingezet om aan de inspanningsafspraken te voldoen. 

De teams zijn zonder uitzondering voldoende toegerust en hebben alle mogelijkheden om 
op professionele wijze opsporingsmiddelen in te zetten. Veel respondenten gaven aan dat 
het heerlijk is wanneer je 'eindelijk' met goede spullen kunt werken. Het stereotiepe 
beeld van de 'dikke leasebak' die ook nog mee naar huis mag klopt ten dele: bij sommige 
kernteams bestaat inderdaad een dergelijke regeling. Andere kernteams kiezen 
nadrukkelijk voor een terughoudend gebruik van bescheiden automobielen, om collega's 
elders in de organisatie niet de ogen uit te steken. In de interviews en enquetes komt 
verder frequent naar voren dat men over voldoende opsporingsbevoegdheden beschikt, 
al zijn door omstandigheden niet altijd alle technieken ook in werkelijkheid toepasbaar 
wanneer men dit zou willen. 
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AANSTURING 

De verhouding tussen kernteam en openbaar ministerie wordt wisselend vormgegeven, 
maar is in de meeste gevallen goed. Er zijn kernteam-00's die vrijwel alles zelf doen, 
anderen coordineren alleen en laten het draaien van zaken over aan zaaksofficieren. 
Evenzo zijn er kernteamofficieren die vrijwel dagelijks op hun eigen kamer in de 
kernteamlocatie zijn te vinden en aldaar directe aansturing geven in nauwe samenspraak 
met het management, terwijI anderen op afstand blijven en meer een formele rol 
aannemen. Bij het LRT heeft capaciteitsgebrek op het landelijk parket lange tijd een 
negatieve invloed gehad op het zaaksverloop, bij enkele andere teams zag men in 
mindere mate eveneens knelpunten in kwaliteit of kwantiteit op het parket. De 
hoofdofficier blijft in vrijwel alle gevallen op afstand en vertrouwt erop dat de kernteam-
Ov3 hem op de hoogte houdt. 

De betrokkenheid van de korpsbeheerders, met name van de niet-kernkorpsen, is in de 
meeste gevallen beperkt tot gering. Van de korpsbeheerders van de kernkorpsen tonen 
er enkele stelselmatig belangstelling voor 'hun' kernteam. Deze situatie is door meerdere 
respondenten gesignaleerd, maar wordt nergens als een probleem aangegeven. Alle 
teams kennen verder een veelheid aan overleg, doorgaans afhankelijk van de lokale 
structuren en tradities. 

5.2 Hoe zijn de kernteams qua personeel samengesteld? 

De Regeling kernteams bepaalt in artikel 9 dat de duur van de aanstelling in tijdelijke dienst ten hoogste zes 
jaar bedraagt, eenmalig te verlengen met twee jaar. Met de Kamer is in 1995 afgesproken dat de vaste 
functionarissen in beginsel voor minimaal vier jaar worden aangesteld (Toelichting Regeling kernteams). 

Bij de inwerkingtreding van de Regeling Kernteams (toelichting bij artikel 10) is aangegeven dat een standaard 
opleidingstraject is uitgestippeld voor kernteammedewerkers dat de basis legt "voor de ontwikkeling van een 
logisch consistent opleidings- en kwaliteitsborgingssysteem voor de kernteams". 

Ruim twee jaar na de inwerkingtreding van de Regeling is de "volledige en logisch 
consistente leergang bestrijding georganiseerde criminaliteit" nog niet van de grond 
gekomen. De nnedewerkers bij de kernteams blijken vaak uit de basispolitiezorg 
afkomstig, zonder te beschikken over relevante recherche-ervaring of adequate 
opleiding. Hoewel de financien geen belemmering vormen en er tamelijk intensief aan 
cursussen en scholing wordt deelgenomen, zijn er geen eenduidige opleidingscriteria. 
Voor de bestaande cursussen vormt de te geringe capaciteit van het LSOP een 
belemmering waarmee de kernteams, maar ook andere rechercheafdelingen te maken 
hebben. Het LSOP werkt aan de ontwikkeling van het nieuwe rechercheonderwijs. De 
beperkte recherche-ervaring bij medewerkers heeft ook positieve kanten: er is volop 
motivatie en men is nog `kneedbaar. Leidinggevenden gaven aan Hever `jonge honden' 
te hebben die graag willen overwerken dan oudere en ervaren, maar ook wat verzuurde 
recherchetijgers met motivatieproblemen. De 'typische kernteammedewerker' is een 
tactisch rechercheur of OT-er met vaak betrekkelijk weinig ervaring, of een specialist met 
een achtergrond in financien of een HBO- of wetenschappelijke opleiding. De mengeling 
van culturen (opsporing en mensen 'van buiten') !evert soms enige spanning op, maar 
voor zover kon worden nagegaan zorgde dit nergens voor grote problemen. 

De korpsbeheerder van het KLPD verklaart in het interview voor dit onderzoek dat de 
kwaliteit van de medewerkers in de kernteams een nieuwe impuls nodig heeft. Hij maakt 
een vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten, waar medewerkers van federale 
opsporingsdiensten op HBO en academisch niveau zijn opgeleid. Bij de FBI liggen de 
kosten per rechercheur dan ook aanzienlijk hoger. Die kant moet het in Nederland 
volgens deze respondent ook op: de Binnenlandse Veiligheidsdienst bijvoorbeeld is nu 
flink aan het uitbreiden, waarbij vooral universitair gevormd personeel instroomt, 
waaronder gepromoveerde medewerkers. Het gaat daar om moeilijk werk, maar dat 
geldt ook voor het LRT. De portefeuillehouder in het college van procureurs-generaal liet 
zich in soortgelijke bewoordingen uit over de richting waarin de recherche zich zal 
moeten ontwikkelen. Hij sprak bezorgdheid uit over het vertrek van veel politiemensen 
met een financiele deskundigheid naar andere diensten, waar men meer betaald krijgt, 
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en gaf aan dat er meer betaald zal moeten worden voor het schaarse goed rechercheur 
als dat elders op de markt ook gebeurt. Op termijn moeten we ook volgens hem naar 
een HBO-politie, omdat de materie immers gecompliceerder wordt. Ook vanaf de 
werkvloer wordt onderkend dat het lastig is om in een politieorganisatie mensen vast te 
houden en binnen te halen die 'het' hebben. BZK heeft vanuit de beheersrol enige 
zeggenschap wanneer het over arbeidsvoorwaarden in de korpsen gaat, ook al is dat 
strikt genomen een zaak van de korpsbeheerders. Een geinterviewde departementale 
beleidsambtenaar benadrukte dat arbeidsvoorwaarden geen belemmering mogen vormen 
om een kwalitatief goede recherche op te bouwen. De recherche moet ook een carriere 
op zich kunnen bieden. BZK toont zich ongelukkig over de signalen dat de praktijk anders 
is, en dat er heel wat ervaren rechercheurs weglopen naar de BOD's en het bedrijfsleven. 
Het doel is immers om enigszins ervaren recherchemensen naar de kernteams te laten 
gaan voor een goede opleiding en ervaring, en die dan weer terug naar de regio's te 
halen. Wanneer er door korpschefs wordt gezegd "ze hebben zes jaar een leasebak onder 
hun achterste gehad, ze gaan maar weer werken" dan is dat niet de goede boodschap. 
BZK gaat samen met het departement van Justitie wat doen aan het loopbaanperspectief 
van rechercheurs, maar over het hoe laat men zich nog niet uit. 

In de praktijk hanteren veel leverende korpsen een termijn van vier jaar minus een dag, 
omdat men daarmee rechtspositioneel greep houdt op de medewerker en bevorderingen 
kan vermijden. Op deze situatie komt vanuit de kernteams, maar ook vanuit het 
ministerie van BZK, de nodige kritiek. De Regeling bepaalt verder dat de kernteams in 
beginsel "zullen bestaan uit een vast deel functionarissen" van ten minste 80%. Dit komt 
ongeveer overeen met wat in de praktijk is aangetroffen. De aan een kernteam 
deelnemende korpsen dienen aan budget 1 procent van de toegekende BVE's zoals 
vastgesteld per 31 december 1998 beschikbaar te stellen, waarvan minimaal 80% in fte's 
(Regeling kernteams, toelichting bij artikel 6). De regio's hebben evenwel geen 
leveringsplicht; indien niet voldoende personeel uit de deelnemende regio's kan worden 
geworven is landelijke werving toegestaan. In de praktijk blijkt lang niet iedere regio 
inderdaad zijn aandeel in medewerkers te leveren, maar tot landelijke werving komt het 
doorgaans niet. Andere deelnemende regiokorpsen dragen in zo'n geval meer dan het 
voorgeschreven aandeel bij, of er blijven vacatures. 

Tijdens het onderzoek bleek dat het door de verschillende kernteams beschikbaar 
gestelde cijfermateriaal over ziekteverzuim zich niet onderling liet vergelijken. Sommige 
teams telden bijvoorbeeld langdurig zieken niet mee; er blijken ten minste vier 
verschillende manieren van verzuimregistratie te bestaan. Dit maakt een samenvattende 
en vergelijkende analyse weinig zinvol. Toch is opvallend dat het ziekteverzuim vrijwel 
overal betrekkelijk laag ligt, zeker in vergelijking met de basispolitiezorg. Mogelijk speelt 
hierbij een rol dat het risico op bedrijfsongevallen voor kernteammedewerkers geringer is 
dan bijvoorbeeld in de noodhulp, en ook de gemiddelde leeftijd ligt binnen een kernteam 
lager dan in het korps als geheel. Voorts is zeker van belang dat de motivatie onder 
kernteammedewerkers gemiddeld genomen hoog ligt: er is sprake van een grote mate 
van betrokkenheid bij het werk, ook at is er hier en daar wel kritiek op de leiding. 

Wervingsproblemen doen zich bij vrijwel alle teams voor. Deels hebben die te maken met 
zaken als reisafstand en gebrek aan parkeergelegenheid, maar meer nog dan dat speelt 
het terugkeerprobleem een rol. Voor veel kernteammedewerkers is de carriere feitelijk 
vier tot zes jaar lang bevroren. Net  gebrekkige en eigenzinnige (of geheel ontbrekende) 
personeelsbeleid waar het om interregionale samenwerking gaat wordt door vrijwel 
iedereen uit de teams gesignaleerd. TerwijI er veel energie wordt gestoken in 
kwaliteitsprocedures, loopt de kwaliteit van de individuele uitvoerders volgens veel 
geinterviewden sterk terug. Voor ervaren rechercheprofessionals is er weinig 
aantrekkelijks aan een functie met nauwelijks perspectief op carrieregroei en 
interessante terugplaatsing, zodat het animo am bij de kernteams te werken over het 
algemeen gering is. Dit gegeven vormt volgens velen op termijn de grootste bedreiging 
van de effectiviteit van de kernteams waar die afhankelijk is van een kwantitatief en 
kwalitatief sterke recherche. De commissie-Kalsbeek wees bier ook al op, maar er lijkt 
met dit signaal weinig te zijn gedaan. 
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Motivatieproblemen doen zich bij het typische kernteamwerk voor rond lange 
onderzoeken: `tapmoeheid' is een bekende kwaal. De motivatie kan worden 
vastgehouden door af en toe een zichtbaar succes te boeken, door het uitvoeren van een 
korte klap of een rechtshulpverzoek. Ook de calamiteitenbijstand die in sommige `grijze' 
teams bestaat wordt daar genoemd als een welkome afwisseling waar de collega's 
bovendien 'echt recherchewerk' kunnen proeven. 

De huisvesting is over het algemeen redelijk tot goed: de laatste portacabins zijn 
inmiddels overal verlaten, al werd er bij KTR al weer gepraat over deze wijze van 
uitbreiding. De inrichting van de rechercheruimten zijn niet overal optimaal: gehorigheid 
en rommeligheid komt nog veel voor, wat zelfs veiligheidsproblemen kan opleveren als 
men bijvoorbeeld moet telefoneren op een werkplek waar vortdurend collega's van een 
andere afdeling langslopen. De meeste teams voeren ook een soort van Arbobeleid; over 
arbeidsomstandigheden werden weinig klachten opgetekend. Het georganiseerd overleg 
heeft bij sommige kernteams de vorm van een eigen onderdeelscommissie, anderen 
vallen onder de OC van de regionale recherche. 

5.3 Deskundigheidsbevordering 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

De Regeling kernteams stelt in artikel 10 bepaalde, nader door de Ministers aan te wijzen opleidingseisen aan 
kernteammedewerkers. 

Er wordt in alle teams in opleidingen geinvesteerd, zij het dat dit niet altijd even 
gestructureerd en inzichtelijk gebeurt. Waar sommige teams een gedetaillerd en actueel 
overzicht konden leveren van door de medewerkers gevolgde opleidingen, was dit bij de 
meeste teams niet het geval. Een veelgenoemd knelpunt is de te beperkte capaciteit bij 
het LSOP, in het bijzonder bij het ICR. Om die reden zijn meerdere kernteams begonnen 
.met interne opleidingen, wat echter vaak weer capaciteit kost van ervaren collega's en 
leidinggevenden, zeker als er ook nog lessen zelf ontwikkeld worden. Bij het onderling 
vergelijken van de kernteams bleek dat er op meerdere plaatsen zelf aan ontwikkeling 
van leermiddelen werd gedaan. Hierbij ging het in bepaalde gevallen om substantiele 
investeringen in capaciteit en middelen, wat landelijk gezien een aanzienlijke overlap 
oplevert zowel tussen de teams en regio's onderling als (vanzelfsprekend) met het LSOP. 
Er circuleren verschillende cursussen Bijzondere opsporingsbevoegdheden, en ook allerlei 
andere recherchetrainingen zijn door kernteams en regio's op eigen initiatief ontwikkeld. 

De ministers hebben geen specifieke opleidingseisen voor kernteammedewerkers 
geformuleerd en de aangekondigde leergang is landelijk nooit van de grond gekomen. 
Expertise op financieel rechercheren is dun gezaaid, wat beslist te maken heeft met de 
relatief bescheiden bezoldiging die de politie bereid is te bieden. Elders kan men al gauw 
vijfhonderd Euro schoon per maand meer verdienen, en dit verklaart de leegloop c.q. 
leegstand van de financiele desks binnen de kernteams. De ambities die hier en daar 
nadrukkelijk zijn gekoesterd ten aanzien van ontnemen blijken dan ook nergens te 
worden gerealiseerd, al doen sommige teams het beter dan andere. 

5.4 Relatie met het kernkorps 

Zoals gezegd is de variatie groot: er zijn kernteams vrijwel zonder vaste medewerkers, 
maar ook teams met een eigen gebouw, logo, mission statement, computernetwerk, 
wagenpark, ondersteuning en allerhande verdere voorzieningen. De 'ideale' formule 
bestaat waarschijnlijk niet, omdat iedere omstandigheid om eigen oplossingen vraagt. 
Het functioneren binnen het werkgebied van een centrale recherche van 500 mensen in 
een metropool als Rotterdam vergt andere afspraken dan het samenbrengen van negen 
regio's waarbinnen er op zichzelf vrij weinig georganiseerde criminaliteit voorkomt. De 
'ingebedde' teams hebben als voordeel dat ze gebruik kunnen maken van allerhande 
professionele ondersteuning op bijvoorbeeld technisch, financieel en beheersgebied. Ook 
is hun capaciteit flexibel in te zetten en kunnen ze meeliften in kwaliteitsontwikkelingen 
en allerlei andere trajecten van het kernkorps. Tot slot is het doorschuiven van mensen 
naar andere rechercheonderdelen makkelijker, zodat wervingsproblemen en 
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terugkeerperikelen zich (althans in theorie) minder hoeven voor te doen. Het 
belangrijkste nadeel ligt uiteraard in het risico dat het kernteam de facto wordt 
aangestuurd door de korpsleiding, die daarbij het (landelijk) OM en de overige 
deelnemende korpsen het nakijken geeft. In het meest vergaande geval worden er 
voornamelijk nog zaken gedraaid voor de eigen regio, die voor het aandachtsveld en 
Nederland in ruimere zin weinig meerwaarde meer hebben. Dit is in het recente verleden 
in Rotterdam en in mindere mate ook in Amsterdam het geval geweest. Andere nadelen 
zijn afbreukrisico's (afscherming van onderzoeken is moeilijker) en mogelijk gebrek aan 
draagvlak: andere deelnemende korpsen raken minder betrokken wanneer het kernteam 
alleen met het kernkorps wordt geidentificeerd. Bovendien kan een kernteamchef die 
steeds voor instemming naar de divisiechef moet, minder daadkrachtig opereren. 

Een minimale mate van zelfstandigheid en eigenzinnigheid is, zo maken wij uit de 
bevindingen op, van belang om de druk vanuit de kernregio te kunnen weerstaan. Een 
krachtig openbaar ministerie helpt ook. Wanneer een team echter te zelfstandig wordt, 
kan het in een gefsoleerde positie terecht komen en 'clroog komen te staan'. Er is geen 
automatische toevoer van informatie en kansen uit de regio, en er moet veel tijd worden 
gestoken in het binnenhalen daarvan. Dat alles !evert een voortdurend spanningsveld op 
tussen concentratie/centralisatie enerzijds en draagvlak anderzijds. Hierbij wordt onder 
'draagvlak' verstaan: de goedkeuring en ondersteuning die de functionele omgeving (het 
kernkorps, andere kernteams en de rest van de politieorganisatie, het openbaar 
ministerie, de korpsbeheerder en in mindere mate bijzondere opsporingsdiensten) aan 
een kernteam geeft, onder meer tot uiting komend in een bereidheid tot samenwerking. 

Op basis van hetgeen in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen kunnen enkele 
randvoorwaarden worden geschetst voor een goed functionerend kernteam: niet geheel 
horig aan het kernkorps, echt herkenbaar naar buiten toe, van nut ook buiten de 
kernregio, maar met een 'achterban' en goede informatiekanalen. Een minimale omvang 
is nodig om zware onderzoeken te kunnen draaien en voldoende sterk in intelligence te 
zijn. De ideale kernteamgrootte ligt vermoedelijk tussen de 70 en 120 medewerkers: bij 
grotere teams stijgt het risico op problemen met interne communicatie, betrokkenheid en 
span of control. Er moet voorts een aantrekkelijk carriereperspectief voor op 
recherchegebied werkzame politiemensen kunnen worden geboden. 

5.5 Conclusies 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

• Er zijn grote verschillen tussen de diverse kernteams in organisatie en omvang. 

• Alle teams zijn voldoende facilitair toegerust, en ook de werkomstandigheden zijn 
redelijk tot goed; hier en daar !evert de fysieke inrichting van de werkruimten wel 
problemen op. 

• Het arbeidsklimaat is bij de meeste kernteams goed tot zeer goed, de motivatie van 
de medewerkers is hoog. 

• Problemen met de werving en het vasthouden van voldoende gekwalificeerde 
medewerkers doen zich bij vrijwel alle teams voor. Dit wordt gezien als een ernstige 
bedreiging van de kwaliteit en slagvaardigheid van de kernteams. Als oorzaken 
worden met name de ongunstige carrieremogelijkheden door een ontbrekend 
interregionaal loopbaanbeleid, en de lange reistijden genoemd. 

• Beperkte opleidingsmogelijkheden voor kernteammedewerkers zijn een probleem. 

• Er doet zich een spanningsveld voor tussen centralisatie en draagvlak. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

46 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

6 Aard en omvang van zaken en taken 

6.1 Feitelijke activiteiten 

VERKENNENDE ONDERZOEKEN 

Artikel 3 van de Regeling kernteams bepaalt onder a. dat het kernteam is belast met "het verrichten van 
verkennend onderzoek". In de toelichting bij artikel 2 wordt verwezen naar de omschrijving van verkennend 
onderzoek in het wetsontwerp BOB, die later is opgenomen in artikel 126gg Sv. De toelichting bij artikel 3 
spreekt bij deze eerste taak van "Het verdiepen van het criminaliteitsbeeld op een bepaald, toegewezen 
deelterrein/aandachtsgebied, dat correspondeert met of voortvloeit uit het landelijk beeld. De verdieping moet 
primair leiden tot operationele aanknopingspunten, zodanig dat tot opsporingsonderzoek kan worden 
gekomen". 

Over de inrichting van het informatieproces als zodanig laat de Regeling kernteams zich 
dus maar in beperkte mate uit. Het beeld binnen de afzonderlijke kernteams varieert 
nogal: daarvoor verwijzen we naar de gedetailleerde deelrapporten. Samenvattend kan 
worden vastgesteld dat kernteams in meerdere of mindere mate een belangrijke plaats 
geven aan het informatieproces: vanuit de doctrine van informatiegestuurde opsporing 
kan een complex probleem als georganiseerde criminaliteit alleen met succes worden 
aangepakt vanuit een goede informatiepositie en analyse. Het aandeel van de informatie- 
afdeling (CIE, analyse, onderzoekers, projectvoorbereiders) binnen kernteams in de 
gehele personeelsformatie varieert van ongeveer 10% tot meer dan 20%. In kwalitatief 
opzicht zijn in vrijwel alle kernteams materiedeskundigen en onderzoekers werkzaam. 
Wel bestaat er nog verschil van visie over de plaats van intelligence: eerstelijns 
operationeel, of ondersteunend. 

Alle kernteams hebben de afgelopen periode geprobeerd een of meer 
criminaliteitsbeelden samen te stellen, waarbij doorgaans de aanwijzingen en formats 
van Abrio worden gevolgd. De kwaliteit en diepgang van de CBA's die voor deze evaluatie 
zijn bestudeerd varieren van aftastend tot zeer uitvoerig en grondig. Verkennende 
onderzoeken vinden zelden plaats, in ieder geval niet zoals omschreven in art 126gg 
Strafvordering. Wel worden bij het samenstellen van de criminaliteitsbeelden soms 
(deel)onderzoeken verricht die in opzet grotendeels overeenkomen met verkennend 
onderzoek (waarbij dus in zekere mate opsporingsgegevens mogen worden gebruikt) of 
fenomeenonderzoek (sociaal-wetenschappelijk onderzoek in meer traditionale zin). De 
CBA's bestaan doorgaans uit twee delen, een algemeen deel met een 
probleembeschrijving en trendanalyse, en een specifiek deel waarin concrete criminele 
samenwerkingsverbanden worden omschreven. Het laatste deel is besloten, het 
algemeen deel wordt soms actief verspreid, soms passief, en soms als vertrouwelijk 
behandeld. 

Het feit dat verkennende onderzoeken (V.0.) in formele zin door de kernteams 
nauwelijks worden uitgevoerd (in het jaar 2000 zijn er drie aangemeld) is voor Lexpo 
aanleiding geweest om een evaluatie op dit onderwerp op te starten. Uit het veld komen 
signalen dat het instrument V.O. niet geeigend is, omdat men al snel op concrete 
subjecten zit. Respondenten geven aan dat het middel niet geschikt is omdat er feitelijk 
behoefte is aan verdergaande bevoegdheden dan die artikel 126gg Strafvordering 
toelaat. Bovendien wordt de aanmeld- en goedkeuringsprocedure als omslachtig gezien. 
Het maken van criminaliteitsbeeldanalyses wordt deels aangewend als gelegenheid om 
toch met verkenningen te komen, zoals er ook meer fenomeenachtige vormen van 
onderzoek en brancheverkenningen in onder worden gebracht. Deze bredere en meer 
sociaal-wetenschappelijk getinte soorten onderzoek zouden weliswaar conform de 
aanbevelingen van de Parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden niet langer 
door de politie moeten worden uitgevoerd, maar er blijkt wel behoefte aan te bestaan. Ze 
vormen immers een wezenlijk onderdeel van de strategische informatieverzameling 
waaraan de expertisecentrum-functie haar meerwaarde ontleent. Op deze plaats gaan we 
verder niet diepgaand in op verkennende onderzoeken, omdat dit ook een juridische 
analyse vereist die meer op zijn plaats is in de komende evaluatie van de wet BOB. 
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VOORKOMING STRAFBARE FEITEN 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Enkele kernteams, met name KTNON, KTH en KTZ in samenhang met de USD, slagen er 
goed in om de intelligence-functie zodanig in te richten dat zowel expertise als bruikbare 
intelligence voor operaties worden verworven. Andere teams richten zich (deels door de 
recente toewijzing van een aandachtsveld) met name op ontwikkeling van de 
expertisefunctie: dit geldt voor KTR, KTRR en tot op zekere hoogte het LRT. KTA 
concentreert zich op de traditionele opsporingsgerichte intelligencefunctie. 

OPSPORINGSONDERZOEKEN 

De Regeling kernteams bepaalt in artikel 3 dat de kernteams belast zijn met het verrichten van 
opsporingsondeaoeken. Een en ander is in de toelichting bij de Regeling uitgewerkt. 

De kernteams brachten in 2001 ruim 600 medewerkers in het geweer tegen de 
georganiseerde criminaliteit. Het is niet bekend hoeveel medewerkers de zwacri-divisies 
in de korpsen tellen, maar er kan van worden uitgegaan dat de kernteams in numerieke 
zin een substantieel deel vormen van de totale op de beheersing van georganiseerde 
criminaliteit gerichte politiecapaciteit. Betekent dit nu dat zij ook een evenredig deel van 
de onderzoeken draaien? Dit is niet aan te geven, want rechercheonderzoeken lenen zich 
niet voor turven. Sommige 'korte klap'-onderzoeken draaien enkele weken en kosten niet 
meer dan enkele honderden uren aan capaciteit, voordat ze worden afgerond met de 
aanhouding van bijvoorbeeld een groep bij een concrete smokkeloperatie betrokken 
verdachten. Grote en langlopende zaken, waarvoor de kernteams in het leven zijn 
geroepen, kunnen daarentegen enkele jaren achtereen tientallen mensen bezig houden. 
De personeelsinzet bedraagt dan eerder enkele tienduizenden mens-uren: 30 tot 40 
mensjaren aan investering voor een onderzoek is niet ongebruikelijk. Zulke verschillende 
grootheden optellen is zinloos. De enige beschikbare gegevens die een indicatie kunnen 
geven van het aandeel van de kernteams zijn gegevens die Europol verzamelde op basis 
van EU-inventarisaties: volgens deze organisatie vonden er in Nederland in het jaar 2000 
148 onderzoeken pleats naar georganiseerde criminaliteit, verricht door zowel kernteams 
als vanuit regiokorpsen en bijzondere opsporingsdiensten (Europol: meer netwerken 
misdaad, 2001). Wanneer we de tijdens deze evaluatie bij de zeven kernteams 
vastgestelde opsporingsonderzoeken optellen komen we voor het jaar 2000 tot ongeveer 
vijftig zaken, waarvan ongeveer de helft `korte klappen' (rechtshulpzaken en hit-and-run 
zaken). 57  Waarderende conclusies zijn hier echter zoals gezegd niet aan te verbinden, 
temeer daar ook de optelling van Europol wellicht niet geheel compleet is. Bovendien 
ontbreekt hier vergelijkingsmateriaal, zoals gegevens van eerdere jaren of 
vergelijkingsmateriaal uit de buurlanden. 

Uit de deelrapportages over de afzonderlijke kernteams blijkt dat de verrichte 
inspanningen ten aanzien van daadwerkelijke opsporing nogal uiteenlopen. Waar 
sommige teams de indruk wekken van een goed draaiend productiebedrijf, kampen 
anderen met tegenslag of slaagt men er nog onvoldoende in om met kernteamwaardige 
onderzoeken van de kant te komen. Er kan dan ook wat opsporingsactiviteiten betreft 
geen voor alle teams geldende conclusie worden geformuleerd. Wel is duidelijk dat de 
kracht van de kernteams toch voor een belangrijk deel ligt in het gegeven dat men daar 
zeer langdurige onderzoeken kan draaien. Bovendien blijken dergelijke onderzoeken 
soms best een paar maanden op een wat lager pitje te kunnen, zodat rechercheurs 
flexibel op een andere, urgente zaak kunnen worden gezet. De zaken die in de 
regiokorpsen draaien, met name RBT-zaken, kunnen zo'n vertraging meestal niet 
hebben: daar biedt de urgentie van het onderzoek niet de mogelijkheid de aandacht even 
te verleggen. Het gaat er bij de kernteams echter niet om dat men simpelweg effectief 
zaken kan draaien. Het opsporingswerk moet vooral naar een hoger strategisch niveau 
worden getild, waarbij met name ook internationaal duurzame samenwerking tot stand 
komt. Die ambitie moeten kernteams hebben, en niet alle teams slagen daar al in. 

57  Een deel van deze zaken begon al in voorgaande jaren, en/of liep na 2000 nog door. 
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ONDERSTEUNING REGIOKORPSEN 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

De Regeling kernteams bepaalt in artikel 3 onder c. dat het kernteam belast is met "de daadwerkelijke 
voorkoming van strafbare feiten". In de toelichting is aangegeven dat deze preventietaak kan worden ingevuld 
"door het beschikbaar stellen van vertrouwelijke opsporingsinformatie aan de beheersdriehoek en aan 
bestuursorganen, naar aanleiding van aanbestedingen en verzoeken om vergunning, subsidie of ontheffing. 
Daarmee is een structurele analyse mogelijk van (afgesloten) opsporingsonderzoeken gericht op de identificatie 
van momenten dan wel mogelijkheden om criminele organisaties faciliteiten te onthouden. Ook kan hierbij 
worden gedacht aan het organiseren van themabijeenkomsten, het publiceren van onderszoeksresultaten en 
het onderhouden van contacten met de betrokken overheidsinstanties." 

Uit dit evaluatieonderzoek blijkt dat het beschikbaar stellen van opsporingsinformatie 
feitelijk nergens plaatsvindt: hier is mogelijk sprake van voortschrijdend inzicht, nu een 
en ander via de bibob-constructie geregeld gaat worden. Vrijwel alle kernteams maken 
wel werk van het verspreiden van materiedeskundigheid en het signaleren van 
kwetsbaarheden ten aanzien van facilitators, infrastructuur en diverse regelingen en 
situaties. Dit is echter duidelijk nog een taakveld in ontwikkeling, en vooral ook een 
terrein waarop kernteams veel van elkaar zouden kunnen leren. 

De Regeling kernteams bepaalt in artikel 3 onder d. dat het kernteam belast is met "het verlenen van 
ondersteuning aan de regionale politiekorpsen op het gebied van de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde". De toelichting vermeldt dat hieronder "kan worden verstaan het uitwisselen van informatie, het ter 
beschikking stellen van kennis en deskundigheid en participatie in onderzoek". 

De evaluatie wijst uit dat de teams de taak van ondersteuning aan de regiokorpsen heel 
verschillend invullen. KTNON investeert nadrukkelijk in de deelnemende regio's, KTR 
ondersteunt in beperkte mate, KTA levert vooral capaciteit aan het kernkorps voor het 
draaien van piketzaken, KTH levert capaciteit aan het kernkorps en ondersteunt regio's 
vanuit de vraagbaakfunctie, KTRR investeert nauwelijks in ondersteuning buiten het 
kernkorps, KTZ ondersteunt bij calamiteiten en op informatiegebied, en het LRT levert 
vooral ondersteuning bij complexe fraude en aan andere kernteams. 

De kernteams vormen door hun omvang en relatieve flexibiliteit een zekere zin een soort 
van strategische reserve voor de Nederlandse recherche. In de praktijk is gebleken dat 
het vaak niet eenvoudig is om die reserve ook daadwerkelijk te mobiliseren. Het TAUSA-
onderzoek na 11 september vormde de gunstige uitzondering: hier vielen alle obstakels 
direct weg en was men wat betreft intelligence in enkele uren operationeel, terwijI binnen 
enkele dagen de draaiboeken klaar lagen om zo nodig direct meerdere grote 
onderzoeken te kunnen draaien. Het post-Fort onderzoek is misschien het andere 
uiterste: hier bleek het nogal lastig om vanuit de kernteams 12 rechercheurs voor het 
aanvullende onderzoek bij elkaar te brengen. Allerlei gevoeligheden kunnen hieraan ten 
grondslag liggen. Een betrokken korpschef legde de oorzaak van de vertraging bij een 
wat onhandig geformuleerde brief van de PG's waarin zo ongeveer zou hebben gestaan 
"gij zult leveren". Dat schoot enkele korpsbeheerders in het verkeerde keelsgat, zodat 
het proces daarna stroef ging lopen. 

Waar onder korpschefs en Haagse beleidmakers de ambitie bestaat te komen tot een 
eenduidig en samenhangend nationaal recherchesysteem, is de realiteit nog een andere. 
Een deel van de kernteams is primair op de centrale recherche en korpsleiding van het 
eigen kernkorps georienteerd. De samenwerking tussen kernteams komt de laatste tijd 
op gang, maar er is beslist nog geen sprake van een `gemeenschappelijke bloedsomloop'. 
De gebrekkige informatiehuishouding waar heel recherche-Nederland last van heeft, is 
met name voor de kernteams die vanuit hun taken sterk regio-overschrijdend opereren 
een grote belemmering in effectiviteit. Het noodzakelijkerwijs fysiek bijlopen van 
onderzoeken in het hele land vergt veel schaarse capaciteit, en er wordt volop dubbel 
werk verricht. 

In de landelijke planning- en controlcyclus probeert ook het ministerie van BZK meer grip 
te krijgen op de activiteiten van de kernteams. De toetsing van de plannen van de 
kernteams en de IFT's door BZK krijgt in juli 2001 voor het eerst de vorm van een 
rapportage (Bevindingen bovenregionale rechercheteams). Deze toetsing was mogelijk 
geworden doordat er vanaf januari 2001 inhoudelijke eisen werden gesteld aan de 
beleidsplannen van de kernteams door het inwerkingtreden van het informatiemodel 
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AA 	RR 	RNM 	NON/U 	ZN/USD 	HL/HM 	LRT 
MS 

Schiphol 	 Prisma  

INK-model gehanteerd 	+ 	 + 	 + 	+ 	+ 

CE3A 	 0 	0 	—i- 	+ 	0 	+ 	0  

INP-Indicatoren 	 +  

Samenwerking 	 + 	+ 	0 	+ 	 +  

Verk. Ondz 	 0 	0 	+ 	+ 	0 	+  

Opsporingsonderzoeken 	+ 	0 	+ 	+ 	+ 	+ 	+  

Ondersteuning aan 	+ 	+ 	 + 	 + 	Nvt 
regiokorpsen  

Preventie 	 + 	+ 	+ 	 - 	+  

Functioneren als info- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 
platform  

Innovatie 	 0 	+ 	0 	+ 	0 	+ 	+  

Kwaliteit 	 + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	_ + 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

kernteams. Daarnaast vormden de vier taken, genoemd in de Regeling kernteams 
eveneens een mogelijke toetsingsgrond. Ook werd gekeken naar het functioneren van de 
informatieplatforms conform de instructie van het College van PG's, zoals neergelegd in 
de 'Instructie Informatieplatforms'. Ten slotte schonken de BZK-onderzoekers, die 
samenwerkten met hun collega's van het departement van Justitie, aandacht aan 
indicatoren voor innovatie en kwaliteit. De beleidsplannen van de kernteams zijn 
gecontroleerd op de aanwezigheid van een elftal onderwerpen, zoals weergegeven in 
onderstaande, uit de brief van BZK overgenomen matrix: 

Legenda: 

- = afwezig/onvoldoende/matig; 0 = aanwezig/voldoende; + = aanwezig/goed. Een element wordt als 
afwezig/onvoldoende/matig gewaardeerd als een element ontbreekt, danwel summier is aangegeven. De 
waardering aanwezig/voldoende betekent dat in overwegende mate wordt voldaan aan het gevraagde, waarbij 
een nadere uitwerking van een of meerdere elementen nog een verbetering zou betekenen. De waardering 
aanwezig/goed houdt in dat een element zowel is opgenomen als uitgewerkt. 

BZK komt op basis van deze vergelijking onder meer tot de conclusie dat er aanzienlijke 
verschillen bestaan tussen de kernteams. Zo hebben KTNON, Prisma en KTR veel werk 
gemaakt van het vervaardigen van een criminaliteitsbeeld op het toegewezen 
aandachtsgebied, terwijI andere kernteams meer een CBA hebben gemaakt van de zware 
georganiseerder criminaliteit in de regiokorpsen. Op grond van de Instructie 
Informatieplatforms is het de bedoeling dat uiteindelijk beide soorten worden gemaakt. 
De beleidsplannen van de kernteams Noord- en Oost Nederland, Prisma en Randstad 
Noord en Midden worden door BZK per saldo als kwalitatief het meest hoogstaand 
gewaardeerd. 

Het hanteren van dit overzicht teneinde een daadwerkelijke vergelijking te maken is 
echter problematisch (zoals ook BZK in de brief aangeeft), vooral vanwege mogelijke 
verschillen bij de teams tussen papier en praktijk. Zo betekent een beoordeling van 0 of 
- alleen dat aandacht voor dit onderdeel ontbreekt in beleidsplan, hetgeen niet wil 
zeggen dat er in de praktijk niets aan wordt gedaan. Het risico bestaat hiermee dat 
kernteams die hun representatie goed verzorgd hebben er hier beter uitkomen in 
vergelijking met teams die zich beperken tot de 'core business' en weinig waarde hechten 
aan beleidsplannen conform het kwaliteitsmode1. 58  

Se Hierbij verdient vermelding dat de hier door BZK gehanteerde auditmethode breed geaccepteerd is. 
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Omdat verkennende onderzoeken in strikte zin nagenoeg niet zijn verricht, kan een 
samenvattende bespreking daarvan vooralsnog achterwege blijven. Wanneer we deze 
hoofdactiviteit wat breder interpreteren als 'intelligence' wordt duidelijk dat de meeste 
kernteams wel een grote slag aan het maken zijn naar informatiegestuurde opsporing. 
Deze kernteams behoren dan ook tot de voorlopers in rechercheland. In de 
criminaliteitsbeelden die recentelijk zijn opgeleverd is ten opzichte van versies uit 
voorgaande jaren een duidelijke progressie vast te stellen, die blijk geeft van groeiende 
expertise. Hier en daar wordt die kennis ook verankerd in systemen, bibliotheken en 
procedures. Toch moet ook worden geconstateerd dat de criminaliteitsbeelden nog niet 
in alle teams op gelijke wijze worden samengesteld. Dit maakt het lastig om de tot 
dusver opgeleverde producten objectief te beoordelen. Er is immers geen maatstaf, en 
de diversiteit is zodanig dat het neerkomt op appels met peren vergelijken. Wel is 
duidelijk dat de leiding van de meeste kernteams alsmede het openbaar ministerie ook 
zelf nog niet geheel tevreden zijn over de kwaliteit van de criminaliteitsbeelden. DeeIs is 
men er nog niet in geslaagd om voldoende solide informatie bijeen te brengen over een 
bepaald criminaliteitsveld, waardoor de empirische basis mager wordt. Ook de 
inhoudelijke verdieping van de materie en het gestructureerd beschrijven en 
onderzoeken daarvan is echter niet iedereen gegeven. Om dit manco op te lossen 
verschijnen er de laatste twee jaar bij alle kernteams wetenschappelijke onderzoekers 
ten tonele, veelal op tijdelijke basis ingehuurd van de universiteit. In feite is dit in lijn 
met de aanbevelingen van de Parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden, die 
immers vaststelde dat fenomeenachtige onderzoeken primair door de wetenschap (en 
niet door de politie) dienden te worden verricht. 

DE INTELLIGENCE-FUNCTIE 

De meeste kernteams vervullen geen coordinerende rol in de totstandkoming van het 
ressortelijk criminaliteitsbeeld. Toch moeten de afzonderlijke criminaliteitsbeeldanalyses 
uiteindelijk de grondslag vormen voor een gezamenlijk landelijk criminaliteitsbeeld. Een 
eerste aanzet daartoe is in de zomer van 2001 tot stand gebracht, doordat de kernteams 
in een bijeenkomst van de ZGC-IRT een 'rode draad'-exercitie hebben gemaakt. Het 
resultaat hiervan is een lijstje van zes gezamenlijke conclusies die in de meeste CBA's 
naar voren komen (Verslag bijeenkomst ZGC-IRT 8 juni 2001). 

1. De georganiseerde misdaad gebruikt Nederland vooral als facilitair en distributieland. Dit kan 
o.a. betekenen dat de effecten en het probleem zich meer in internationaal perspectief 
openbaart en om andere aanpakstrategieen vraagt. 

2. In de bestuurlijke besluitvorming lijken op het eerste gezicht economische belangen zwaarder 
te wegen dan veiligheidsbelangen (in de zin van dreiging georganiseerde misdaad). 

3. Voor een effectieve invulling van het aandachtsgebied is zowel nationaal als t.o.v. het 
internationale rechtshulpverkeer van en naar Nederland coordinatie en regisseursfunctie 
gewenst. 

4. De georganiseerde misdaad wordt meer en meer in beeld gebracht d.m.v. het beschrijven van 
de criminele processen. Naast inzicht in de dadergroep levert dit ook inzicht in de nog 
bestaande witte vlekken en facilitatoren. 

5. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad heeft nog weinig prioriteit. 

6. Hoewel in Nederland de strafrechtelijke aanpak zoveel als mogelijk gentegreerd plaatsvindt, 
lijkt de oprichting van een Functioneel Openbaar Ministerie eerder op segregatie. 

Wat onmiddellijk opvalt aan deze punten is dat alleen het eerste punt werkelijk 
betrekking heeft op een aspect van het fenomeen georganiseerde criminaliteit. Alle 
overige punten gaan over de beleidsmatige aspecten van de aanpak van het fenomeen. 
Als vervolgtraject worden plannen van aanpak gemaakt om de verschillende 
gesignaleerde punten op te pakken. De derde conclusie is in dit verband wel bijzonder 
relevant: in de uitwerking hiervan wordt uitgesproken dat de afzonderlijke CBA's het 
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beeld onderbouwen dat de criminele netwerken intensief met elkaar samenwerken en en 
soms dezelfde facilitatoren gebruiken. Omdat dit de kernteams noodzaakt tot eon beter 
inzicht in elkaars informatie wordt een project opgestart met als doel te komen tot een 
gemeenschappelijke analyseomgeving Georganiseerde Criminaliteit voor de kernteams 
en de dienst NRI. Dit zou in eerste instantie op pragmatische wijze, en op de langere 
termijn binnen de ontwikkeling van nieuwe datasystemen moeten plaatsvinden. 
Verscheidene respondenten, van analisten tot de korpschef KLPD, geven aan dat het 
ontbreken van een landelijke structuur op analysegebied en op CIE-gebied voor alle 
kernteams een wezenlijk knelpunt is. Er worden in Zoetermeer wel analyses vervaardigd 
op basis van gegevens uit het VROS, maar dit blijft eon incompleet substituut voor een 
goed doordachte landelijke analyseomgeving. Op den duur moet de politie in staat zijn 
om strategische analyses op eon nationaal niveau te maken, waarbij 
opsporingsinformatie en intelligence wordt gecombineerd met statistieken en inzichten 
zoals die door het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor Statistiek, maar ook 
BOD-en zoals de FIOD worden vervaardigd. Op basis van lessen uit het verleden moet 
naar trends voor de toekomst worden gekeken, waarbij de politie maatschappelijke en 
bestuurlijke input niet kan ontberen. 

Omdat intelligence van wezenlijk belang is in de beheersing van zware georganiseerde 
criminaliteit is het zinvol om er bier bijzondere aandacht aan te schenken. Hierbij wordt 
meteen invulling gegeven aan eon onderdeel van onderzoeksvraag III: "Hoe is aan het 
hele intelligence-proces binnen de afzonderlijke kernteams gestalte gegeven?". 

Intelligence is mensenwerk, dat geldt temeer in eon operationele omgeving waar de 
informatiehuishouding in veel opzichten gebrekkig is. De kernteams kunnen weliswaar 
formed l in elkaars 'kaartenbakken' kijken, maar in de praktijk gebeurt dat slechts in een 
enkel geval. Kernteams hebben doorgaans (maar niet altijd) toegang tot het 
basisprocessensysteem van de deelnemende regio's en kunnen kennis nemen van de 
zwacri-registers in die regio's, maar hebben geen landelijk zicht. Het VROS biedt als 
verwijzings- en signaleringsindex enigszins soelaas en ontvangt tegenwoordig van vrijwel 
alle korpsen en diensten informatie, maar het blijft een beperkt instrument dat geen 
analyses en complexe bevragingen toelaat. En zo komt het dat medewerkers de 
verschillende kernteams frequent door het land rijden langs alle korpsen en overige 
diensten om ter plaatse onderzoeken 'bij te lopen' en informatie te verzamelen die niet 
op andere wijze uit de systemen is te halen. Dit opzoeken, vertrouwen winnen, 
overtuigen en opnieuw inkloppen is een zeer omslachtige en tijdrovende aanpak, die 
bovendien geen volledigheid en actualiteit van gegevens garandeert. Het legt wel de 
basis voor het noodzakelijke in- en overzicht, en vormt samen met verworven 
materiedeskundigheid het fundament voor de rol van eon kernteam als expertisecentrum 
op een probleemgebied. 

Rest- en zijtakinformatie vormen vaak de basis voor nieuwe onderzoeken. De grote 
rechercheonderzoeken zijn namelijk enorme informatiegeneratoren, en het is van belang 
dat de bruikbare informatie good wordt benut. Dat kost schaarse capaciteit, en 
bovendien bestaat daarvoor nog geen werkend systeem, hoewel Abrio wel een formaat 
hiervoor heeft voortgebracht. 

Naast het verwerven van informatie is het analyseren ervan een cruciale functie in het 
intelligence-proces. Alle kernteams beschikken over criminaliteitsanalisten, maar in veel 
gevallen is er (zoals bij de gehele Nederlandse polite) sprake van een structureel tekort 
aan deze functionarissen. Ook blijkt in enkele teams eon bezetting van drie of vier 
analisten erg kwetsbaar voor ziekte: doze kernteams beschikken door langdurige 
afwezigheid van analisten weliswaar op papier, doch niet in de praktijk over 
noemenswaardige analysecapaciteit. 

De meerwaarde van kernteams komt onder meer tot uiting in het op basis van dieper 
inzicht kunnen leggen van dwarsverbanden tussen ogenschijnlijk op zichzelf staande 
incidenten. Eon goed voorbeeld hiervan is eon onderzoek van KTNON naar afpersing en 
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liquidaties in het Turkse milieu, waar een groot aantal aanwijzingen suggereren dat 
tientallen van dergelijke incidenten in hun samenhang moeten worden geanalyseerd. Ook 
een reeks moorden in het ecstasy-milieu is op die manier onderzocht. Daarnaast zijn 
analyses natuurlijk onmisbaar voor het onderbouwen van strategische beslissingen ten 
aanzien van aandachtsgebieden en onderzoeken. Er is een grote behoefte aan een 
dekkend landelijk criminaliteitsbeeld, maar dit is nog niet tot stand gekomen. Door de 
CBA's van de kernteams naast elkaar te leggen ontstaat er wel enigszins een landelijk 
beeld, maar er blijven nog lacunes en interpretatieverschillen. 

Verscheidende tijdens deze evaluatie geInterviewde personen meenden dat het zinvol 
zou zijn wanneer analisten uit ieder kernteam bijeen zouden komen om samen onder 
leiding van een wetenschapper een samenhangend verhaal te ma ken van de CBA's: een 
kaart van Nederland, met natuurlijk ook de belangrijkste buitenlandse contacten. Dat 
levert een overzicht op waarbinnen de diverse samenwerkingsverbanden zijn te plaatsen, 
een nationaal situatiebeeld dat er nu niet is, en dat ook in de samenwerking met 
buitenlandse diensten erg zinvol zou zijn. De periodieke EU-inventarisatie voorziet hier 
niet in, en ook de (strategisch gerichte) WODC-monitor georganiseerde criminaliteit is 
hier niet voor bedoeld. Enkele respondenten uit diverse teams, waaronder een chef van 
een informatieafdeling, spreken de verwachting uit dat nieuwe softwareapplicaties op 
korte termijn soelaas kunnen bieden voor de gebrekkige informatieuitwisseling tussen 
kernteams. Hierbij wordt met name gerefereerd aan Alekto, een nieuwe analysetool waar 
in april 2002 vier kernteams mee proefdraaien: KTA, KTH, KTZ en het LRT. Als volgens 
deze geInterviewden alle kernteams die tool zouden gebruiken om hun gegevens te 
ordenen zou dat al een hele verbetering betekenen. 

INFORMATIEPLATFORMS 

Een van de inzichten die zijn voortgekomen uit het onderzoek van de PEC is dat er een 
duidelijker en ook beter onderbouwde strategische sturing moest zijn in de opsporing 
waar het de aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit betreft. Hiertoe werd een 
voorziening bedacht die hiervoor zou kunnen zorgen: het Informatieplatformi. Binnen de 
structuur van ieder kernteam zou een dergelijk platform worden ingericht, onder 
voorzitterschap van de verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie. 59  Deze platforms 
hebben de volgende functies: 

1. de zorg voor het doen bijeenbrengen, integreren en analyseren van relevante informatie voor 
de totstandkoming van een optimaal criminaliteitsbeeld van het geografische gebied dat door 
het informatieplatform wordt bestreken, alsmede cm bij te dragen aan de totstandkoming van 
het landelijke criminaliteitsbeeld voor zover het gaat cm het aan het betreffende kernteam 
toebedeelde aandachtsgebied (de functie van criminaliteitsbeeldvorming); 

2. op basis hiervan draagt het informatieplatform er zorg voor, dat de beschikbare informatie 
wordt gefilterd ten behoeve van het landelijk kunnen stellen van prioriteiten voor de opsporing 
van zware en georganiseerde criminaliteit, i.c. de onderzoeken die in aanmerking komen voor 
verrichting door de kernteams (de filterfunctie); 

3. op basis van het criminaliteitsbeeld vindt in het informatieplatform besluitvorming plaats over 
de toedeling van onderzoeken, meer in het bijzonder het toedelen van onderzoeken aan een 
recherche-onderdeel van een regionaal politiekorps, dan wel het voorleggen door de 
hoofdofficier van justitie van het kernteam van onderzoeksvoorstellen, die naar het oordeel van 
het informatieplatform voldoen aan de criteria van kernteamwaardigheid, met het cog op de 
selectie voor verrichting door een kernteam (de beslisfunctie). 

Opmerkelijk in deze opzet van het informatieplatform is overigens dat kennelijk sturing 
en een deel van het uitvoerend werk in een hand zou komen te liggen. Het openbaar 
ministerie draagt sinds meerdere jaren de verantwoordelijkheid voor het inrichten van 
deze coOrdinerende organen. Zij zijn tot dusver slechts bij een deel van de kernteams 
van de grond gekomen op de wijze die is voorzien in de desbetreffende Instructie van het 
CPG. In plaats daarvan fungeren diverse andere gremia als sturingsplatform en filter voor 

59  De randvoorwaarden waaraan de inrichting van een informatieplatform moet voldoen, zijn beschreven in 
de Instructie informatieplatforms (reg. Nr. 1999/008); zie ook de Instructie prioriteitstelling 
kernteams, bijlage 1. 
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onderzoeken. Een strategiedocument, zoals bedoeld in Abrio, is slechts bij enkele 
kernteams aangetroffen. Wel wordt in de CBA's vaak het een en ander over strategie 
gezegd. 

INFODESK 

Alle kernteams beschikken over een infodesk, en de tevredenheid daarover is over het 
algemeen groot. 

INFORMATIESYSTEMEN 

De Nederlandse politie zet voor de nabije toekomst haar kaarten op informatiegestuurde 
opsporing (IGO), een strategisch concept dat is gebaseerd op het Angelsaksische 
Intelligence-Led Policing (Stuurgroep Informatie gestuurde Opsporing, 2001). Om te 
kunnen werken veronderstelt dit veelbelovende perspectief echter een effectieve 
informatiehuishouding. Dat is in veel regiokorpsen een probleem, en ook landelijk is het 
informatiebeeld sterk gefragmenteerd. 6°  De informatievoorziening is bij de huidige 
kernteams evenmin op uniforme wijze geregeld, en dat hindert de samenwerking en 
effectiviteit. Dit is overigens een probleem dat de teams delen met de rest van Politie 
Nederland, maar het verdient in dit rapport desalniettemin specifieke aandacht. 

De kernteams werken met verschillende informatiesystemen om opsporingsgegevens te 
registreren, te weten Octopus, het Recherche Basis Systeem (PBS) en GeneSys. De 
kernregio waarbij het kernteam is ondergebracht bepaalt doorgaans welk systeem wordt 
gebruikt. De software van Octopus en PBS dateert nog uit de jaren tachtig, al zijn er 
sindsdien wel aanpassingen gepleegd. GeneSys is midden jaren negentig ontwikkeld, 
maar is alleen het regiokorps Haaglanden in gebruik. Er zijn kort gezegd vier bezwaren 
tegen de huidige situatie. Ten eerste is de software verouderd, waardoor het invoeren 
omslachtig en tijdrovend is. Ten tweede kan de eenmaal vastgelegde informatie niet 
optimaal weer worden opgezocht: bepaalde velden zijn niet geindexeerd, zodat cruciale 
informatie misschien wel in het systeem zit, maar er niet kan worden uitgehaald. Ten 
derde zijn de systemen over het algemeen weinig geschikt voor het systematisch 
bevragen van informatie voor analyse- en managementdoeleinden. Zo is het bijvoorbeeld 
niet mogelijk om op bepaalde categorieen, zoals de nationaliteit van subjecten te filteren. 
Ten vierde is het niet of nauwelijks mogelijk om de systemen met elkaar te laten 
communiceren. Uitwisseling van informatie, het matchen van gegevens en dergelijke 
gaat daarom niet of zeer moeizaam, en allerlei noodoplossingen zoals separaat gevoerde 
centrale indexsystemen zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld het werken van meerdere 
teams op dezelfde subjecten zoveel mogelijk te voorkomen. 

GeneSys blijft vooralsnog bestaan, Octopus houdt op termijn op te bestaan en RBS zal 
naar verwachting op middellange termijn migeren naar het systeem 'Npol-Hydra'. Enkele 
kernteams, waaronder KT NON, hebben hiertoe reeds reserveringen gemaakt 
(Beleidsplan KT NON 2002: 30). Een pilot van Hydra is in het najaar van 2001 bij de CIE 
van de regio Twente van start gegaan. De implementatie van het systeem zou volgens 
de actuele projectplanning voltooid moeten zijn in het jaar 2004. Tegelijk loopt er onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK een strategisch traject onder auspicien 
van de ICT-regieraad. Dit beoogt op de langere termijn te komen tot integratie van alle 

60 De NRI vervult een belangrijke roi wat betreft de onderlinge afstemming en uitwisseling van 
bovenregionaal relevante opsporingsgegevens. Het gaat hierbij om criminele groeperingen met een 
wijde actieradius, zoals bendes overvallers en inbrekers, maar ook de subjecten waar de kernteams in 
zijn geinteresseerd. Omdat de informatie afkomstig is uit allerlei geheel verschillende politiesystemen, 
moeten hiervoor dagelijks grote hoeveelheden informatie van het ene systeem in het andere worden 
overgetikt (interviews Informatieknooppunt Politie). Ruwweg wordt van de gegevens betreffende 
bovenregionale criminaliteit zo'n tien procent opnieuw 'ingeklopt'. Op basis van die gegevens worden 
overzichtsanalyses gemaakt. Wanneer daarin patronen worden waargenomen worden die 
geidentificeerd, waarna op die punten alsnog 100% wordt bevraagd in het land en wordt ingevoerd. Op 
basis daarvan wordt een tweede, inzichtsanalyse gemaakt, die input levert voor de 
projectvoorbereiding. Die informatie gaat ten slotte via het CoOrdinerend Beleidsoverleg (C80), waar 
wordt gestuurd, naar een bovenregionaal rechercheteam voor de tactische opsporing. De hier 
beschreven werkwijze wordt eind 2001 gehanteerd voor overvallen, kinderporno en mensenhandel. 
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politiele informatiesystemen. Er bestaat in opsporingsland enig meningsverschil over de 
vraag welke route de voorkeur verdient: de lange termijn aanpak van BZK en de 
Regieraad, of de pragmatische benadering van enkele korpsen rond het Hydra-systeem. 
Ingewijden verwachten dat het nog vijf tot tien jaar zal duren voordat alle 
opsporingsgegevens op uniforme wijze worden verwerkt en bevraagbaar zijn. 

Van essentieel belang voor het ontwikkelen van een criminele politiek is het vermogen 
om adequate strategische criminaliteitsanalyses te kunnen verrichten. Zonder een 
actueel en enigszins realistisch landelijk overzichtsbeeld van zware georganiseerde 
criminaliteit is niet te bepalen op welke wijze schaarse capaciteit en deskundigheid op de 
meest effectieve wijze kunnen worden ingezet. 61  Het Abrio-programma is er onder meer 
op gericht om op afzienbare termijn een dergelijk landelijk zwacri-beeld te kunnen 
realiseren. De kernteams hebben ieder sinds ongeveer twee jaar een criminaliteitsbeeld 
op hun aandachtsgebieden, en enkele regiokorpsen zijn er in geslaagd een min of meer 
bevredigend geografisch beeld van zware en georganiseerde criminaliteit samen te 
stellen zoals deze zich voordoet in hun verzorgingsgebied. De integratie van deze 
rapportages laat echter nog op zich wachten. 

Wel worden er sinds enkele jaren door de dienst Nationale Recherche Informatie en 
voorheen door de CRI situatierapporten uitgebracht op basis van enquetegegevens, 
verzameld ten behoeve van de jaarlijkse inventarisatie georganiseerde criminaliteit van 
de Europese Unie (De Vette et al., 2000; De Vette et al, 2001). Deze rapportages 
verschaffen globaal inzicht in de in het voorgaande jaar verrichte opsporingsonderzoeken 
naar groeperingen die voldoen aan de criteria voor georganiseerde criminaliteit vande 
Europese Raad. In de voorbije jaren betrof dit telkens circa 100 tot 150 afgesloten en 
nog lopende onderzoeken, waarbij per jaar zo'n 600 tot 700 hoofdverdachten en 1.000 
tot 1.700 overige verdachten in beeld zijn gekomen. Op basis van deze 
enquetegegevens, literatuur en andere bronnen, waaronder criminaliteitsbeelden van de 
kernteams, wordt geschetst met welke soorten criminaliteit deze groeperingen zich zoal 
bezig houden en welke de belangrijkste ontwikkelingen zijn die zich op de verschillende 
criminele markten voltrekken. Hoewel de rapporten naar hun aard weinig specifiek zijn, 
zouden ze een basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van een criminele politiek. Het 
is in de loop van dit evaluatieonderzoek niet duidelijk geworden in hoeverre deze 
situatierapporten ook daadwerkelijk door de beleidsmakers in hun strategische 
orientaties worden benut. Documentaire sporen hiervan zijn niet aangetroffen. Het 
Landelijk Parket heeft wel in 1999 een strategienota betreffende het kernteamdomein 
geconcipieerd, op basis van de bevindingen van onder andere de WODC-monitor uit 
1999. Een van de aanbevelingen van de monitor-rapportage was om te overwegen om 
vaker de strategie van de 'korte klappen' toe te passen. Deze strategie impliceert de 
mogelijkheid om sneller in te grijpen en samenwerkingsverbanden in problemen te 
brengen door essentiele schakels te elimineren en/of belangrijke goederen in beslag te 
nemen. 62  Deze aanbeveling heeft veel aandacht gekregen in de pers, van de politiek en 
van politie en justitie. In de politiewereld ging het rapport al snel door het !even als 'het 
korte klappen-rapport'. Hoewel expliciet werd gesteld dat deze strategie niet in de plaats 
kan komen van langdurig rechercheonderzoek, maar wel een - belangrijk - onderdeel zou 
kunnen vormen binnen het geheel van preventieve en repressieve activiteiten, werd door 

61 Ook op het departement van Justitie wordt toegegeven dat er nog meer moet worden gedaan om een 
herkenbare, heldere en geloofwaardige criminele politiek tot stand te brengen. Om die reden is een 
van de speerpunten van het departement om een landelijk criminaliteitsbeeld te doen ontwikkelen. 
Daarmee moeten beleidskeuzes zoals de aandacht voor bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en 
Schiphol kunnen worden onderbouwd. De WODC-monitor is daar minder geschikt, want die is meer op 
strategisch niveau geschreven. Uit de informatie die overal ligt moet volgens een beleidsambtenaar die 
frequent contact heeft met de kernteams meer te halen zijn, en die moet dus worden bijeengebracht. 

62  Overigens werd daar wel aan toegevoegd dat aan deze strategie dezelfde nadelen kleven als aan andere 
manieren van strafrechtelijk optreden: het effect is van korte duur, omdat de betrokkenen vaak 
gemakkelijk vervangbaar zijn. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

55 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

sommigen de conclusie getrokken: geen lange halen meer, maar enkel nog korte klappen 
(o.a. Kuyvenhoven, 1999). Door anderen werd de 'korte klappen-strategie' al snel 
omarmd, omdat deze goed aansloot bij een at langer lopende discussie over de strategie 
van de opsporing, die na het verschijnen van het WODC-rapport in een stroomversnelling 
raakte (zie o.a. Van Gestel, 1999; Nota Criminaliteitsbeheersing, 2001: 34 - 35; 

Projectgroep Opsporing, 2001). Daarbij werd gezocht naar alternatieven voor de 
grootschalige, langlopende opsporingsonderzoeken, waarbij ingrijpen telkens werd 
uitgesteld, omdat dit het hoofddoel ('het pakken van de grote baas') mogelijk in gevaar 
kon brengen. Het grote risico van een dergelijke strategie was dat politie en justitie zich 
hierdoor in een 'alles-of-niets'-situatie lieten manoeuvreren, waarbij een fout het werk 
van jaren ongedaan kon maken. 

De strategie van de 'korte klappen' gaat niet uit van de risico's van strafrechtelijk of 
bestuurlijk ingrijpen (die natuurlijk altijd aanwezig zijn), maar van de kansen en 
mogelijkheden die dit biedt binnen een langer lopend recherche-onderzoek. 63 Ingrijpen in 
de omgeving van de hoofdverdachte(n) kan namelijk het hoofddoel van het onderzoek 
ook dichterbij brengen. Zo kan er bijvoorbeeld door een politieactie direct bewijs 
ontstaan of kunnen er belastende verklaringen tegen de hoofdverdachte(n) worden 
afgelegd. Ook kunnen taps en andere opsporingsmiddelen de reacties op de politieactie 
registreren: discussies over wat er fout is gegaan en wie er verantwoordelijk is, onderling 
wantrouwen dat de samenwerking en de afscherming ondermijnt, nieuwe mensen die 
ingeschakeld worden en die daarom vaak zeer expliciete instructies krijgen, et cetera. 
Met een dergelijke bewuste `korte klappent- strategie hebben inmiddels vele 
rechercheteams in Nederland ervaring opgedaan. 

Daarnaast werd in het WODC-rapport gewezen op de centrale rol van 'facilitators', die 
hun diensten kunnen leveren aan meerdere criminele samenwerkingsverbanden: 
geldwisselaars, ondergrondse bankiers, documentenvervalsers, transporteurs, BV-
makelaars of financiele adviseurs. Deze facilitators kregen tot voor kort weinig prioriteit 
in opsporingsonderzoeken, omdat zij in het traditionele denken laag in de hierarchie van 
criminele organisaties werden geplaatst. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat facilitators 
hun activiteiten vaak verrichten in de periferie van criminele samenwerkingsverbanden. 
Wanneer men echter meerdere opsporingsonderzoeken met elkaar in verband brengt, 
wordt duidelijk dat dergelijke personen vaak belangrijke knooppunten zijn in criminele 
netwerken, omdat velen van hen afhankelijk zijn. Ook voor deze 'facilitators' is de laatste 
tijd steeds meer aandacht ontstaan. 

De tweede rapportage van de WODC-monitor georganiseerde criminaliteit wordt in 
september 2002 gepubliceerd. Het zal mede de basis kunnen vormen voor het Landelijk 
Parket om tot een aanscherping en mogelijk een koerswijziging te komen van de 
aanpakstrategieen binnen de kernteams, dit alles in samenhang met de besluitvorming 
omtrent de landelijke recherche. 

Medewerkers van de CRI brachten in de herfst van 1999 een discussienota uit naar 
aanleiding van het door hun onderzoeksafdeling uitgebrachte situatierapport over 1998 
(Landman en Van der Ven 1999). Deze analyse bevat belangwekkende observaties ten 
aanzien van onder meer de inzet van korte klappen-onderzoeken versus langlopende 
onderzoeken, de zin van het bestrijden van groothandelaren in buitenlandse bronlanden 
en de tekortkomingen van de huidige indeling in aandachtsgebieden bij de aanpak van 
zware criminaliteit. De CRI-analisten stelden in 1999 vast dat het gebrek aan strategisch 
overzicht herhaaldelijk leidt tot het draaien van afzonderlijke, niet gecodrdineerde 
rechercheonderzoeken in alle uithoeken van het land op distributielijnen van dezelfde 
drugsorganisatie. Uit bun verdiepende analyse bleek dat verschillende tussenhandelaren 
soms gebruik maken van een distributiepunt of eenzelfde bedrijf waarlangs de verboden 
waar wordt geleid (Landman en Van der yen 1999: 10). Betere samenwerking is dan ook 
dwingend geboden, zo concluderen de onderzoekers: met een aanpak van specialisten 

Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over dit onderwerp: Kleemans & Kruissink (1999). 
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kan strategische winst worden geboekt omdat daardoor meerdere criminele 
samenwerkingsverbanden in hun logistiek gelijktijdig worden gedupeerd. 64  Ook op 
andere punten doen de onderzoekers aanbevelingen die met meer urgentie hadden 
moeten worden opgepakt. Zo wordt de vinger gelegd op de gebrekkige informatiepositie 
ten aanzien van misbruik van rechtspersonen, van laakbaar gedrag van advocaten en 
corruptie bij de overheid (Landman en Van der Ven 1999: 16 ff.). Er zijn voorts 
opmerkelijke blinde vlekken ten aanzien van onder meer criminele Joegoslaven, 
Albanezen, Italianen en Afrikaanse bevolkingsgroepen en op criminaliteitsvelden als 
financieel-economische criminaliteit, vuurwapenhandel en protectiepraktijken. Het 
benutten van restinformatie was in 1999 nog vrijwel nergens van de grond gekomen. 

De portefeuillehouder zwacri in het CPG geeft in zijn interview aan dat er voor het maken 
van adequaat beleid een goed beeld nodig was van de ontwikkelingen op belangrijke 
aandachtsgebieden en van de dreiging in het buitenland. Dat laatste is er nu goeddeels, 
door de EU-rapporten en de cijfers van Europol. De EU-inventarisaties kunnen dus 
waardevolle inzichten opleveren, al is er ook kritiek op mogelijk. Zo stelt de projectleider 
van de WODC-monitor georganiseerde criminaliteit dat het tijd wordt om een duidelijke 
keuze te ma ken tussen een meer beleidsgericht, strategisch rapport voor de Europese 
Unie en een operationele criminaliteitsbeeldanalyse. Volgens hem hinkt de EU-
inventarisatie nog steeds op twee gedachten, omdat het in feite een voortzetting is van 
de 'CBO-inventarisaties oude stij1'. Na de kritiek van de PEC is men op landelijk niveau 
afgestapt van de CBO-inventarisaties en heeft men een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen meer beleidsgerichte strategische analyses en operationele 
criminaliteitsbeeldanalyses (die een rol spelen bij het afwegen van concrete 
onderzoeken). Dit zou ook bij de EU-inventarisatie moeten gebeuren. De EU-rapportage 
zou zich bijvoorbeeld meer kunnen richten op onderwerpen die voor de beleidsvorming 
op Europees niveau van belang zijn: smokkelroutes, de modus operandi van 
grensoverschrijdende misdaad, internationale politie- en justitie-samenwerking en het 
signaleren van preventiemogelijkheden op Europees niveau. Voor een landelijk 
operationeel criminaliteitsbeeld voldoet de EU-inventarisatie in zijn huidige opzet niet, 
omdat de informatie is losgekoppeld van subjecten en ook achteraf moeilijk is terug te 
brengen tot zaken van vlees en bloed. Aan een landelijk operationeel criminaliteitsbeeld 
is echter wel grote behoefte. Daarbij moet men denken aan het 'stapelen' en met elkaar 
in verband brengen van de operationele criminaliteitsbeelden van de regio's en de 
kernteams. Hier ligt dan ook een belangrijke opgave voor een landelijke coordinatie. 

OPSPORINGSONDERZOEKEN 

Terug van de intelligence naar de overige resultaatgebieden van de kernteams. Om te 
beginnen moet worden vastgesteld dat het bij een aantal kernteams niet eenvoudig was 
om een feitelijk en zoveel mogelijk gekwantificeerd overzicht te krijgen van de resultaten 
van de verrichte opsporingsonderzoeken. Het beeld dat uiteindelijk werd verkregen wa 
betreft deze resultaten loopt nogal uiteen. Dit is deels te verklaren uit de verschillende 
fasen waarin teams zich bevinden: een team dat recentelijk een nieuw aandachtsveld 
kreeg opgedragen zal minder gevorderd zijn dan wie al jaren op bekend terrein kan 
werken. Ook blijken sommige aandachtsvelden een meer vruchtbare bodem te hebben 
dan andere wanneer het op tactische onderzoeksresultaten aankomt. De kernteams 
KTNON, KTA en KTH laten wat tactische onderzoeken betreft in vergelijking met de 
andere teams betere resultaten zien als wordt gekeken naar aantallen arrestanten, 
inbeslagnames van drugs en bezittingen, en veroordelingen. Zoals gezegd moet er echter 
worden gewaarschuwd voor rechtstreekse vergelijkingen: daarvoor zijn de verschillen 
tussen de aandachtsvelden, de stadia en de omvang van de teams eenvoudig te groot. 
Nogal wat geinterviewden rond de kernteams, met name in de regionale 

64  Landman en Van der yen 1999: 11. Op dezelfde pagina treffen we ook de opvatting aan dat het 
Rotterdamse havengebied een permanent aandachtsgebied behoort te zijn binnen een kernteam, een 
gedachte die later eveneens bij het CPG is gaan leven. 
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recherchedivisies maar ook wel bij het OM, toonden zich kritisch wanneer de resultaten 
van kernteams ter sprake kwamen. Dat is begrijpelijk: er zijn grote verwachtingen 
gewekt en de teams zijn inmiddels vijf jaar of langer aan de slag. Het daadwerkelijk 
aanpakken van georganiseerde criminaliteit blijkt echter een lastige opgave te zijn. 

Het financieel rechercheren komt wat activiteiten betreft nog maar in beperkte mate van 
de grond, en de resultaten zijn navenant. De meeste teams waren ook niet in staat om in 
enig detail aan te geven wat ontnemingen en andere maatregelen hadden opgeleverd. In 
paragraaf 6.3 wordt nog lets dieper op dit onderwerp ingegaan. Omdat op dit thema 
echter een ander evaluatieonderzoek loopt, beperken wij ons hier tot de vaststelling dat 
er nog veel winst kan worden behaald. 

Het Openbaar Ministerie zou kunnen bijdragen aan het inzicht in de effectiviteit van 
tactieken en daarmee aan de strategievorming inzake de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit, indien zij systematisch informatie zou verschaffen ten aanzien van de 
afwikkeling en uiteindelijke resultaten van strafrechtelijke procedures. Het is voor de 
kernteams wat veel gevraagd om de uitspraken van de rechters in laatste instantie 
stelselmatig te volgen, zodat kan worden beoordeeld wat de inspanningen uiteindelijk 
hebben opgebracht. Voor het OM is dit echter een kwestie van een doelgerichte 
organisatie van het administratieve proces. Dergelijke evaluatieve feedback zou 
bijdragen aan het lerend vermogen van alle partijen in de strafrechtsketen. 

VOORKOMING STRAFBARE FEITEN 

Wat de preventieve taak betreft staan enkele kernteams nog vrijwel aan het begin, maar 
anderzijds zijn er ook teams die sinds jaar en dag beleidsmakers adviseren en adviezen 
in het werkveld verspreiden. Over het geheel genomen kunnen kernteams nog veel van 
elkaars ervaringen leren als het er op aankomt hoe aangetroffen kwetsbare plekken en 
procedures zo effectief mogelijk bij de relevante beslissers onder de aandacht kunnen 
worden gebracht. Agenda-setting bijvoorbeeld is een vaardigheid waarin de gehele 
Nederlandse politie, van buurtregisseur en districtschef tot kernteam nog veel meer 
ervaring zou kunnen krijgen. Binnen de meeste kernteams is de 'nazorgfase' nog een 
stiefkindje en wordt er na het `klappent van een zaak weinig aandacht meer besteed in 
het goed laten landen van geleerde lessen. Teams zouden hierop meer kunnen worden 
gestimuleerd en gewaardeerd. 

ONDERSTEUNING REGIOKORPSEN 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Van verschillende kanten, waaronder het ministerie van BZK, wordt benadrukt dat het 
taakveld 'ondersteuning aan de regiokorpsen' enige nuancering vereist: je kunt zoiets 
niet verwachten als een kernteam niet zo groot is, zoals KTR en KTA. Daarom kun je niet 
overal dezelfde eisen stellen, de verwachting moet redel zijn. In de praktijk zijn wat dit 
taakgebied betreft inderdaad zeer uiteenlopende resultaten op te tekenen, maar vanuit 
de regiokorpsen zelf wordt duidelijk en vrij breed de behoefte uitgesproken aan meer 
ondersteuning vanuit de kernteams. De volgorde waarin de vier taken van kernteams in 
de Regeling kernteams zijn gesteld komt overeen met de aandacht die de meeste teams 
er aan geven: het verlenen van ondersteuning komt duidelijk op de laatste plaats. 

6.3 Omvang en complexiteit van onderzoeken 
De Handleiding weegploeg, vastgesteld door het CPG op 30 juli 1999, geeft een toelichting bij de criteria voor 
kernteamwaardige zaken zoals die in de Instructie prioriteitstelling kemteams summier zijn aangeduid. 

Kernteamwaardigheid is niet eenduidig gedefinieerd: het gaat om onderzoeken die 
voldoende scoren op de weegfactoren die de weegploeg hanteert. In de praktijk wordt 
echter een door de CC Zwacri geflatteerd onderzoek als kernteamwaardig beschouwd. De 
meeste grote onderzoeken die de teams draaien zijn dus kernteamwaardig, in zoverre 
dat ze zijn goedgekeurd door de CC Zwacri en het CPG. Waar deels ook niet-
kernteamwaardige onderzoeken worden gedraaid, zoals bij KTZ/USD en het LRT 
(rechtshulpverzoeken) wordt hier erg positief over bericht. Het gaat in dergelijke gevallen 
doorgaans wel om zaken die binnen het aandachtsveld passen en dus relevante 
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informatie, contacten en goodwill opleveren en bovendien om zaken die anders vaak 
zouden blijven liggen. De relatief dynamische `korte klappen' die snel met aanhoudingen 
worden afgerond gelden voor de medewerkers als een welkome afwisseling met de 
geestdodende routine van de langlopende kernteamonderzoeken. KTH, maar ook andere 
teams vragen om 'flying squads'. Er lijkt zich ook enigermate een verschuiving te 
voltrekken in strategische doelen. Bij het ontstaan van de kernteams ging het er nog 
voornamelijk om, bepaalde gezichtsbepalende verdachten onderuit te halen. Het 
onderzoek naar de heer U. is daar een voorbeeld van. Inmiddels wordt meer de 'Prisma-
strategie' in diverse varianten aangehangen. Kernteamwaardige 'paraplu-voorstellen' 
worden opgebouwd uit betrekkelijk kleine deelonderzoeken die op zichzelf niet altijd 
kernteamwaardig zijn, maar die er op zijn gericht om het criminele 
samenwerkingsverband maximale schade toe te brengen teneinde het functioneren ervan 
onmogelijk te maken. Ook de expliciete aandacht in de criminaliteitsbeelden voor 
logistiek en infrastructuur zijn binnen deze strategie te plaatsen. 

Complexiteit 

De werkelijke complexiteit van zaken laat zich moeilijk bepalen in een 
evaluatieonderzoek als dit, waarin niet de gelegenheid bestaat om zaaksdossiers te 
onderzoeken. Afgaande op de beleidsrapportages en evaluaties lijken de nneeste 
gedraaide onderzoeken tamelijk complex, wat niet betekent dat ze niet door een 
regionale recherche zouden kunnen worden verricht. Kernteams bieden evenwel een 
betere omgeving om relatief los van de alledaagse prioriteiten te kunnen werken, en om 
de opgedane kennis meer structureel te kunnen benutten voor andere onderzoeken. 

Om toch iets te kunnen zeggen over de zwaarte van de kernteamonderzoeken is voor het 
doel van dit evaluatieonderzoek bekeken of de door kernteams aan de Centrale 
Toetsingscommissie (CTC) voorgelegde zaken zich onderscheiden van andere zaken, 
bijvoorbeeld door uitzonderlijke complexheid, ingenieuze vondsten of gewaagde acties. 
Dit bleek niet het geval. Het jaar 2001 bracht 41 nieuwe zaken voort, waarvan ongeveer 
de helft betrekking heeft op direct afluisteren. Vier van deze 41 zaken waren afkomstig 
van de kernteams: 2 van KT NON, 1 van KTR en 1 van KTZ. Drie daarvan betroffen 
infiltraties, waarvan den interessante over de scheidslijn tussen stelselmatige informatie-
inwinning door een politieambtenaar en infiltratie. De vierde zaak betrof het doorlaten 
van vals geld. 

In de jaren voor 2001 waren er veel minder zaken. In 2000 werden 21 zaken behandeld, 
waarvan 1 van KT NON (over het doorlaten van mensen), 1 van de USD (een 
rechtshulpverzoek, maar zaak ging niet door want het verzoek werd ingetrokken) en 1 
van KTA (opnemen van vertrouwelijke communicatie in een woning). Het is niet helemaal 
zeker dat hiermee alle door kernteams aangedragen zaken zichtbaar zijn. Er kan 
bijvoorbeeld een zaak via de centrale recherche zijn aangedragen, maar dat is niet 
waarschijnlijk, want KTA diende dus een eigen zaak in. In 1999 waren er 24 zaken, 
waarvan 1 van KTH (een deal met een crimineel) en 1 van KT NON (betreffende het 
doorlaten van illegale personen). 

De zaken die door kernteams worden voorgelegd vallen dus niet op door nieuwe 
werkwijzen of andere saillante aspecten. Dat soort zaken komen volgens de CTC-
secretaris vaker van RBT's en de centrale recherche: bijvoorbeeld de vraag of je een 
politieambtenaar in een huis van Bewaring mag inzetten ter informatie-inwinning. RBT's 
dienen vrij veel zaken in, bijvoorbeeld 8 van de 41 in 2001. Daaruit mag echter niet 
zonder meer worden geconcludeerd dat kernteams niet innovatief bezig zouden zijn. Zij 
maken immers mede gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen als de PIT's, dus 
dan gebeurt die innovatie daar: die ontwikkelen de plannen. Het is voor de CTC verder 
niet mogelijk om conclusies te trekken ten aanzien van mogelijke oorzaken van de 
verhoudingsgewijs geringe frequentie waarin kernteams zich bij hen aandienen. 
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De kernteams worden geacht bij te dragen aan het landelijk inzicht, onder meer door bun 
subjecten te melden via het VROS. Het NRI heeft op ons verzoek gekeken in hoeverre te 
achterhalen was welke bijdrage de verschillende teams in dit opzicht leverden. Dat blijkt 
lastig, cmdat niet van alle teams de eigen bijdrage onderscheiden kan worden van die 
van hun kernregiokorps.' Bovendien is bij het NRI niet bekend welk percentage van alle 
relevante informatie niet doorkomt naar het ZwaCri-register, waarvoor overigens goede 
(veiligheids)redenen kunnen zijn. Het is tot slot weinig zinvol om aantallen rapporten te 
turven, zolang niet kwalitatief wordt gekeken naar de aard en omvang van de daarin 
vervatte meldingen. Desondanks bezien we wat de NRI op grond van een inhoudelijke 
analyse van binnengekomen rapporten te melden heeft. De dienst concludeert op basis 
van gegevens over het vierde kwartaal van 2001 dat uit de CIE-informatiestroom van de 
regio Brabant-Zuid-Oost KTZ niet blijkt dat hierin informatie van de USD is opgenomen. 
Bij Haaglanden levert Prismateam nagenoeg zeker wel aan het VROS, omdat daar een 
veel hoger percentage CIE-rapportages op cocaine betrekking heeft dan in andere regio's 
(Brief van Nationaal Inzicht Veredeling en Analyse (RI) aan P. Klerks, 30 januari 2002). 
Verder indiceert een analyse van de CIE-stromen naar het VROS in het betreffende 
kwartaal dat KTNON, KTR, het LRT wel hebben aangeleverd (VROS Rapportage stand van 
zaken 4e kwartaal 2001, concept). Van KTA en KTRR is dit niet vast te stellen, omdat de 
informatiestromen van de kernteams niet zijn te onderscheiden van de overige CIE-
informatie uit die regio's. 

Financieel rechercheren 

Een bijzondere en tamelijk complexe vorm van rechercheren waarvan bij de aanvang van 
de kernteams midden jaren negentig veel werd verwacht is het financieel rechercheren. 
66  Hiermee wordt onder meer -maar niet uitsluitend- gedoeld op het ontnemen van 
crimineel verworven vermogen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. De 
kernteams zouden hieraan een belangrijke bijdrage moeten leveren, en het LRT kreeg op 
dit gebied een bijzondere taakstelling. Inmiddels is gebleken dat het integreren van 
financieel rechercheren en vervolgen in het opsporingsproces niet zonder problemen is. 
De specifieke expertise is nog altijd niet dik gezaaid, en recherchemedewerkers die bij 
een kernteam vanuit een taakaccent op dit gebied werden bijgeschoold ondervonden bij 
terugkeer in de regio dat voor bun specialisme nog weinig belangstelling bestaat. Ook de 
meeste officieren van justitie lopen niet erg hard als het op strafrechtelijke financiele 
onderzoeken aankomt. Om het ontnemen binnen het openbaar ministerie te stimuleren 
en ondersteunen is in 1995 het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie 
(BOOM) ingesteld, dat aanvankelijk vooral beleidsmatige taken kreeg toebedeeld. Omdat 
in de praktijk de grote ontnemingszaken niet van de grond kwamen, is de laatste tijd de 
nadruk steeds meer komen te liggen op de zaaksgerichte ondersteuning, waarbij de aan 
BOOM verbonden officieren hun zaakscollega's feitelijk de complete afhandeling van de 
financiele strafvordering uit handen nemen (interview BOOM-officier). Sinds januari 2001 
heeft BOOM twee officieren aangesteld die zich richten op ontneming in kernteamzaken 
en vergelijkbaar zware zaken, zoals van de FIOD, en die de verantwoordelijkheid dragen 
voor onderzoeken. Dit heeft het belang van ontnemen opnieuw onder de aandacht 
gebracht. Sinds januari 2002 moeten alle projectvoorstellen van de kernteams die naar 
de weegploeg gaan voorzien zijn van een advies van BOOM. Daarin wordt aangegeven 
hoe de positie van de ontnemingsofficier in het concrete onderzoek is gedacht, en wordt 
geadviseerd over de samenstelling van het opsporingsteam. Op die manier krijgt BOOM 
zicht op alle grote zaken die er draaien en is men er vroeg bij. 

Bij KTA, KTRR, KTH en KTZ is het onderscheid met de centrale recherche niet te maken. KTNON, KTR en 
het LRT hebben wel een eigen informatiehuishouding en sturen dus herkenbare inforapporten in. 

Hoewel het financieel rechercheren van groot belang is voor de kernteams, is er in dit onderzoek slechts 
in zeer beperkte mate aandacht aan besteed. Gelijktijdig met de kernteamevaluatie was namelijk een 
onderzoeksbureau bezig met een uitvoerige evaluatie die specifiek op dit onderwerp was gericht. 
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Een voor dit onderzoek geInterviewde BOOM-officier gaf aan dat de hobbels die hij in de 
praktijk tegenkomt niet liggen in de wetgeving, maar vooral in de cultuur. Het gaat erom 
het team betrokken te krijgen ten aanzien van de noodzaak tot ontneming. Nog nooit 
heeft deze respondent van iemand gehoord: "dat moeten we niet doen", maar aan 
daadwerkelijke betrokkenheid schort het nog we! eens. De financiele rechercheur zit nog 
zit dan alleen in zijn kamertje en krijgt te weinig aandacht van de leidinggevende. De 
teamleider let er niet op, anders dan in het strafrechtelijk traject, of er wat gebeurt met 
het rapport en of er wel wordt vervolgd. Die begeleiding is nog niet zo vanzelfsprekend 
als in een strafzaak. Hier speelt onwennigheid mee, en de chef kan niet beoordelen of de 
opstelling van zijn financiele rechercheur wel klopt. Moet hij wel echt naar Thailand voor 
die ontneming? 

Voor het tonen van successen is het nu nog te vroeg, zo legt deze officier uit: eigenlijk 
komen dit jaar pas de eerste grote zaken. Bij KT NON bijvoorbeeld lopen nu vijf zaken 
van 5 miljoen gulden en meer, en die gaan nu voorkomen. Om het financieel 
rechercheren echt een plaats te geven in het opsporingsproces is volgens deze officier 
naast het aanstellen van meer financieel rechercheurs ook nodig om op leidinggevenden 
te investeren. Niet zozeer in de zin van het aanleren van technieken, maar wat betreft 
betrokkenheid en aansturing van dit soort onderzoeken. Ook uit WODC-rapportages blijkt 
namelijk dat het meer een kwestie is van willen investeren dan dat het zo moeilijk zou 
zijn. Het financieel onderzoeken heeft nog een hoog aureoolgehalte, alsof het heel 
bijzonder is. De borging is nog lang niet tot stand gekomen. De officier noennt het "van 
de gekke" dat in een complex onderzoek een financieel rechercheur de kar moet trekken. 
Het is gewoon nodig om met elkaar mee te kunnen denken en voor elkaar waar te 
nemen: iemand wordt ziek, heeft ME-dienst of iets dergelijks, en dan kun je zo'n 
onderzoek niet goed bijlopen. Daarbij komt dat je als financieel rechercheur heel sterk 
moet zijn om in onderzoeken voor elkaar te kunnen krijgen: er is nu een tap nodig op 
mr. X. Daar komt dus meer aan kwalificaties bij kijken. Om die reden moet een 
teamleider kunnen beschikken over een administratief coordinator, een tactisch 
coordinator en een financieel coordinator. Het is ook voor de kruisbestuiving noodzakelijk 
dat het op die manier gewaarborgd is. 

De BOOM-officier benadrukt dat financieel rechercheren niet alleen moet worden ingezet 
voor ontneming, maar ook als middel bij de keuze van projecten. Op die manier wordt 
het van het operationele niveau naar het strategische niveau getild, wat ook andere 
mensen vergt in de projectvoorbereiding. De juiste mensen kunnen aanstellen is 
elementair: je hebt niet alleen accountants voor dit soort onderzoeken nodig, maar 
mensen die een logische analyse op papier kunnen zetten. Dat vergt meer analytisch 
vermogen van de opsteller; het moet juridisch en bewijseconomisch correct zijn. Er is 
dan ook een mix van mensen voor nodig om dit soort onderzoeken succesvol te draaien. 
Omdat kennis van de politieomgeving noodzakelijk is, kun je het niet uitbesteden aan 
particuliere forensische accountants. Je moet met tactisch rechercheurs kunnen praten. 
Aileen externe deskundigen inhuren is volgens de BOOM-officier de dood in de pot. 

Ondertussen vindt er in de praktijk bij de kernteams wel het nodige aan financieel 
rechercheren plaats. Een financieel deskundige uit een kernteam geeft aan dat hij hier 
maximale ruimte krijgt om inhoudelijk te werken. 

In de regio sta je altijd onder tijdsdruk en is er de beperking in tijdsduur van doelstellingen, het 
regiogencht zijn en dergelijke. Hier kun je dus optimale resultaten halen: de korte klappen-
filosofie is voor financieel rechercheren dodelijk. 
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Een medewerker ontneming bij een kernteam signaleert ten slotte nog als knelpunt dat 
het op de hoogte houden van buitenlandse diensten over veroordelingen en 
ontnemingstrajecten niet automatisch gebeurt vanuit het Compas-systeem van het 
openbaar ministerie, omdat dit daarin niet structureel is vastgelegd. Om die reden komt 
deze taak nu op het bordje van de politie. Het kernteam trok hierover eerder aan de bel 
toen bleek dat men in het buitenland veroordeelden in vervangende hechtenis zette, 
omdat niet bekend was dat er nog vermogensbestanddelen in de ontneming zaten. 
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6.4 Conclusies 
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• Er warden nagenoeg geen verkennende onderzoeken in strikte zin verricht, maar 
kernteams investeren wel in de intelligence-component van het recherchewerk. 

• De noodzaak tot het ontwikkelen van een landelijk operationeel criminaliteitsbeeld 
wordt alorh onderschreven. Er is echter geen aanwijsbaar traject aangetroffen 
waaruit zo'n landelijk beeld moet voortkomen. 

• De aard van opsporingsonderzoeken en de mate van succes van de kernteams lopen 
sterk uiteen. 

• Niet ieder kernteam is in staat am op transparante wijze een feitelijk overzicht van 
resultaten te overleggen, mede omdat het OM niet stelselmatig de afloop van 
vervolgingstrajecten aan het betreffende kernteam laat weten. 

• De derde taak, het voorkomen van strafbare feiten, is bij de meeste kernteams nog 
onvoldoende ontwikkeld. 

• Het ondersteunen door de kernteams van de regiokorpsen voldoet nog niet aan de 
behoefte die door de regiokorpsen wordt uitgesproken. 

• Nagenoeg alle onderzoeken vallen binnen de vigerende aandachtsgebieden. 

• Onder het begrip Ikernteamwaardigheid' wordt in de praktijk een door de CC Zwacri 
gefiatteerd onderzoek begrepen. 

• Er warden oak niet kernteamwaardige onderzoeken uitgevoerd, die in toenemende 
mate in het kader staan van het toebrengen van maximale schade aan criminele 
verbanden door samenhangende deelonderzoeken. 

• De door kernteams aan de CTC voorgelegde onderzoeken zijn relatief gering in aantal 
en niet opvallend complex. 

• Niet ieder kernteam voldeed eind 2001 aan het verplicht melden van 
rechercheonderzoeken aan het VROS. 

• De informatiehuishouding schiet in meerdere opzichten ernstig tekort, met name 
doordat geautomatiseerde uitwisseling van gegevens nog altijd niet mogelijk is. 

• Financieel rechercheren is tot dusver in beperkte mate opgepakt. 
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7. Samenwerking 

7.2 Samenwerkingsverbanden 

7.2.1 Nationale samenwerking 
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7.1 Bekendheid van de kernteams 

Van het bestaan van de kernteams is nagenoeg iedereen in de Nederlandse justitiele 
wereld op de hoogte, maar de onbekendheid met hun feitelijke activiteiten en de 
resultaten daarvan is ons tijdens dit onderzoek herhaaldelijk opgevallen. Binnen de 
korpsen overheerst op de werkvloer het beeld van in strikte afzondering werkende 
rechercheurs: het odium van geheimzinnigheid kleeft aan de kernteams. 

Buiten de recherchedivisies zijn de kernteams vooral bekend om hun imago van 
'superrechercheurs met mooie spullen'. Van de werkelijke prestaties van kernteams is 
men zoals gezegd nauwelijks op de hoogte; dit geldt zelfs voor divisiechefs die personeel 
leveren aan 'hun' kernteam. Daarvoor is de open heid bij kernteams te zeer afwezig. Ook 
de filosofie van de kernteams is buiten de eigen kleine kring nauwelijks bekend. 
Publicaties in de vaktijdschriften en rapporten met criminaliteitsbeelden, zoals van 
KTNON, bevorderen wel de bekendheid. 

Voorop moet worden gesteld dat in het kader van deze evaluatie slechts in zeer beperkte 
mate onderzocht is hoe in het buitenland over de kernteams wordt gedacht. We 
interviewden een buitenlandse liaison officer in Den Haag, den Nederlandse liaison op 
een buitenlandse post en de liaisons-coOrdinator van Europol. De hieruit verkregen 
informatie is met name verwerkt in de deelrapporten over de afzonderlijke kernteams. 
Verder is terughoudend gebruik gemaakt van wat de kernteams zelf meldden over hun 
buitenlandse activiteiten. 

Deze summiere impressies indiceren dat sommige kernteams internationaal goed bekend 
zijn: dit geldt met name voor KTH en KTNON, en in wat mindere mate het LRT en KTA. 
Opmerkelijk is dat de beide kernteams die op de internationale toegangspunten Schiphol 
en de Europoort werken, bij de liaison die wij spraken nauwelijks bekend waren. Dit valt 
op, omdat deze functionaris veel met illegale transporten vanuit Nederland naar zijn land 
te ma ken had. Op XTC-gebied lijkt de USD bekendheid te genieten; voor KTZ geldt dat 
veel minder. 

De kernteams werken met diverse instanties samen: de aard en intensiteit van die 
samenwerking verschilt overigens van team tot team, en zelfs van onderzoek tot 
onderzoek. De binnenlandse samenwerking is allereerst schennatisch in beeld gebracht in 
figuur 5. 
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Figuur 5: samenwerking door kernteams 
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De samenwerking tussen het openbaar ministerie en de kernteams komt primair voort tilt 
de gezagsrelatie in de strafvorderlijke aansturing van tactische onderzoeken en in de 
strategische aansturing, die doorgaans via de arrondissementsparketten verloopt. Verder 
werken de kernteams intensief samen met de regiokorpsen. In de praktijk neemt dit 
vaak de vorm aan van het `bijlopen' van regionale onderzoeken teneinde informatie te 
verkrijgen die voor kernteamonderzoeken van belang is, terwijI omgekeerd, wear 
mogelijk, ook relevante informatie over kernteamsubjecten wordt verstrekt. Voor de 
meeste teams geldt dat ze een actieve informatie-acquisitie bedrijven en voortdurend 
mensen onderweg hebben die als een soort handelsreizigers andere teams en korpsen 
bezoeken. Verder zijn met name FIOD-medewerkers een vertrouwde verschijning bij elle 
kernteams, terwijI diensten als de Kmar, financiele instellingen en anderen vooral 
samenwerken met enkele afzonderlijke kernteams, afhankelijk van het aandachtsgebied. 

7.2.2 Internationale samenwerking 

Georganiseerde criminaliteit voltrekt zich in veel gevallen over de landsgrenzen, per 
definitie waar het de smokkel van contrabande betreft. Om die reden moeten de 
kernteams intensief samenwerken met opsporingsinstanties uit andere landen, met name 
-maar niet uitsluitend- de Nederland omringende landen en de bronlanden van drugs. 
Nederlandse opsporingsinstanties laten jaarlijks grote aantallen verzoeken uitgaan naar 
buitenlandse instanties voor het verstrekken van justitiele gegevens of het leveren van 
daadwerkelijke operationele hulp. Omgekeerd komen er, vanwege de spilfunctie van 
Nederland in de internationale criminaliteit, jaarlijks vele duizenden van dergelijke 
verzoeken bij Nederlandse instanties binnen. Het wordt voor onmogelijk gehouden om 
aan at die verzoeken te voldoen. Deze situatie heeft ertoe geleid dat de reputatie van 
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Nederland in het buitenland waar het de justitiele samenwerking betreft, niet best is. De 
kernteams, het LRT voorop, zouden een aanzienlijk deel van de rechtshulpverzoeken die 
operationele inzet vereisen voor hun rekening moeten nemen. In de praktijk blijkt dat 
erg lastig, omdat zulke verzoeken doorgaans onverwacht binnenkomen en daarmee de 
werkplanning doorkruisen. De coordinatie van zowel binnenkomende als uitgaande 
rechtshulpverzoeken is opgedragen aan het Landelijk Internationaal Coordinatiecentrum 
voor Internationale Rechtshulp (LICC), waarin het landelijk parket en het KLPD 
participeren (Jaarplan Landelijk Parket 2002, 2001: 15-17). Hiertoe worden alle 
rechtshulpverzoeken geregistreerd in het systeem LURIS, waarna nog diezelfde dag een 
eerste beoordeling dient plaats te vinden. Het LICC vormt de paraplu boven de regionale 
ICC's; de precieze verhouding en samenwerkingsafspraken tussen deze instanties was op 
het moment van chrijven nog onderwerp van beraad bij het College van procureurs-
generaal. 

De kernteams onderhouden actieve buitenlandse betrekkingen: een kernteam als KTH 
werkt zelfs meer met het buitenland samen dan met Nederlandse korpsen. Tijdens het 
veldwerk voor dit onderzoek werden tal van voorbeelden van geslaagde internationale 
samenwerking opgetekend. Recherchemensen vertellen daar graag over: zulke zaken 
spreken tot de verbeelding, en bovendien leveren ze doorgaans snel resultaten op omdat 
de buitenlandse partner vaak met een kansrijk onderzoek komt waarin al veel werk is 
verricht. Er waren evenwel ook respondenten die voorbeelden gaven van 
rechtshulpverzoeken die vast dreigden te !open tussen de regio's. Een voormalig LRT-
kaderlid: 

Die grote rechtshulpverzoeken, als je soms zag hoe groot die zaken zijn, hoe belangrijk die 
waren. En hoeveel moeite het dan kost om die kwijt te raken: uiteindelijk pakten we het dan zelf 
maar weer op. Het was vaak schandalig dat regio's buitenlandse diensten gewoon in de kou lieten 
staan. Een zeer groot Duits bedrijf werd afgeperst, de Duitse collega's hebben weken van de ene 
regio naar de andere gelopen, vingen overal bot. Uiteindelijk komt er dan een boze brief van een 
Duitse deelstaatminister aan Korthals, boven over dus, en dan gaat er via de PG's een opdracht 
uit, dat het LRT het maar op moet pakken. Een Duitse vals geld-zaak, heel groot: een 
vergelijkbaar verhaal, uiteindelijk opgepakt door een zuidelijke regio, maar zodra even de nadruk 
naar een naburige regio leek te gaan verwezen ze de Duitsers weer door. Dan gaat er een brief 
van de president van de Duitse bank naar We!link van De Nederlandse Bank, en toen pas is het 
gaan draaien - bij het LRT. 

Een afdelingshoofd van een kernteam: 

De slechte reputatie van Nederland wat het uitvoeren van rechtshulpverzoeken betreft komen wij 
wel tegen, bijvoorbeeld met Spanje. Die zeggen ronduit: "ga eerst onze rechtshulpverzoeken 
maar eens uitvoeren, dan doen wij die van jullie". We zullen daar als Nederland meer aan moeten 
doen. Het is toch halen en brengen, dat werkt zo met steeds meer landen. 

Vanuit Europa neemt de druk tot het beschikbaar stellen van meer opsporingscapaciteit 
voor internationale samenwerking sterk toe. Zo is inmiddels de mogelijkheid ontstaan 
zogenoemde 'joint teams' in te stellen waarin politiediensten van meerdere EU-lidstaten 
participeren in operationele opsporingsonderzoeken; dit komt voort uit artikel 13 van de 
Overeenkomst inzake de wederzijdse rechtshulp in strafzaken waarover de lidstaten van 
de Europese Unie in juli 2000 in Tampere overeenstemming bereikten. Het verdrag moet 
nog door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar er is besloten tot 
versnelde invoering van de joint teams na de aanslagen van 11 september. De teams 
zouden zich met iedere vorm van criminaliteit die onder het Verdrag valt, moeten kunnen 
bezig houden. Ook Europol en Noord-Amerikaanse diensten zouden in joint teams 
kunnen participeren. 

Voor dit evaluatieonderzoek is, zoals gezegd, gesproken met een in Nederland 
gestationeerde buitenlandse liaison en met een Nederlandse politieman op een 
buitenlandse post, om van hen te horen hoe de ervaringen met de diverse kernteams 
zijn. Bij Europol is gesproken met de coordinator liaisons van de 'Dutch desk'. De 
Nederlandse liaison gaf aan dat hij met name zaken doet met de kernteams 
Haaglanden/Hollands Midden, KTZ/USD, en in mindere mate met het LRT, KTA en 
KTNON. KTR heeft onlangs een eerste contact gelegd, met het kernteam in Rotterdam 
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bestaan geen relaties, wel met de Rivierpolitie aldaar. De contacten hebben betrekking 
op concrete hulp in zaken, maar tevens op het verstrekken van informatie ten behoeve 
van criminaliteitsbeeldanalyses en op materiedeskundigheid. Zo werd recentelijk een 
videoconferentie gehouden met KTZ/USD over ontwikkelingen op de markten van 
synthetische drugs. Deze liaison is goed te spreken over de kernteams, maar meent wel 
dat ze onder een gezag en beheer zouden moeten worden geplaatst en dat er ten 
spoedigste een gemeenschappelijke informatiehuishouding moet worden gerealiseerd. 
Ook zijn sommige aandachtsvelden wat ongelukkig gekozen. Net  is volgens deze 
functionaris van belang dat liaisons tijdig, en dus niet pas aan het eind van een 
onderzoek worden ingeschakeld en dat aan een kernteam bij voorkeur een vaste liaison 
wordt gekoppeld. 

De in Den Haag werkzame buitenlandse liaison beschrijft hoe hij met zijn collega's 
periodiek alle kernteams bezoekt, evenals de regionale recherchediensten. Hij verschaft 
details over de samenwerking -of het ontbreken daarvan- met alle kernteams en 
becommentarieert met kennis van zaken recente ontwikkelingen binnen de teams. 
Samenvattend meent deze liaison dat het ontbreken van een landelijk dekkend effectief 
systeem voor intelligence en het aansturen van zaken een ernstige belemmering vormt. 
Met name met KTH, KTNON en KTZ/USD heeft diens ambassade een goed contact, maar 
capaciteitsproblemen belemmeren met regelmaat het effectief optreden. 

Bij Europol gaf de liaisons-coordinator de de relaties met de kernteams onderhoudt aan 
dat Europol tot op heden het meest samenwerkt met de USD, KTNON en het 
Prismateam. Met KTA, Rotterdam, KTR en het LRT bestaat weinig contact. Een korps als 
Amsterdam-Amstelland handelt volgens hem zijn zaken het liefst zelf af, en zolang alles 
volgens de regels verloopt heeft Europol daar geen probleem mee. Wel zou het soms 
beter verlopen via Europol. De coordinator noemt in dit verband het voorbeeld van 
Spanje, waarmee KTA moeizaam contact zou onderhouden. Dat zou via Europol veel 
makkelijk kunnen. Europol tracht zoveel mogelijk partners op de hoogte te brengen van 
de mogelijkheden die men biedt: in dat kader is de Raad van Hoofdcommissarissen 
ingelicht, en ook voor de CC Zwacri en het kernteamchefsoverleg heeft de coordinator 
presentaties verzorgd. 

Hoe de samenwerking kan verlopen schetst de geInterviewde Europolmedewerker aan de 
hand van het voorbeeld van KTH, waarmee een convenant is afgesloten. Het Prismateam 
!evert veel informatie aan, waar andere landen gebruik van maken. Ook maakt het team 
al langere tijd gebruik van een analyse-bestand onder de naam 'cocafoon'. Dat is een 
tool die telefoonnnummers uit onderzoeksgegevens van de afzonderlijk teams matcht. 
Hierdoor wordt direct zichtbaar wanneer dezelfde telefoonnummers in afzonderlijk 
onderzoeken bij verschillende teams naar voren komen. Deze analysemogelijkheid heeft 
al veel bruikbare links opgeleverd. Ook met KTNON verloopt de samenwerking erg goed. 
Dit team participeert in twee Analysis Working Files en levert kwalitatief hoogwaardige 
informatie aan. KTNON wil eigenlijk relevante operationele informatie op 
geautomatiseerde wijze periodiek bij Europol deponeren, maar dit laatste loopt om 
technische redenen nog niet goed. KTNON heeft medewerkers naar Europol gestuurd om 
daar te helpen met de opbouw van de geautomatiseerde informatieuitwisseling en het 
opstellen van hun 'top-100' criminelen. Net  team participeert als enige kernteam ook in 
een Europees overleg betreffende informatieuitwisseling. Europol geeft aan dat haar 
informatiestroom naar KTNON en de USD nog kan worden verbeterd. 

Een actuele ontwikkeling van groot belang is het Europol Information System: op basis 
van in EU-verband gemaakte afspraken dienen recherchediensten vanaf 1 januari 2002 
relevante informatie over zware georganiseerde criminaliteit aan Europol te leveren. Het 
systeem is nog niet geheel operationeel: naar verwachting zal dit medic 2002 wel het 
geval zijn. 
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7.3 Samenwerking tussen kernteams 

Een belangrijk overlegorgaan in relatie tot de kernteams, zij het zonder officiele status, is 
het al eerder genoemde overleg van de zeven kernteamchefs. 67  De geInterviewde 
kernteamchefs lieten zich hier unaniem positief over uit. Men geeft aan dat er weliswaar 
verschillen zijn in rang. Ook heeft niet iedere deelnemer zeggenschap tot het nemen van 
beslissingen: sommige kernteamchefs moeten steeds toestemming hebben van hun 
divisiechef voordat zij iets kunnen of mogen toezeggen. Ondanks deze verschillen 
benadrukken kernteamchefs dat zij van collega's binnen dit overleg enorme steun 
ondervinden en dat nieuwe spelers veel leren van chefs die al langer in het zadel zitten. 
Aanvankelijk gingen de afzonderlijke kernteamchefs nog veel hun eigen weg, maar in 
2001 is hierin veel verbetering gekomen. Op het vlak van informatieuitwisseling werd al 
langer goed samengewerkt, maar de laatste tijd wordt volgens de betrokkenen een 
geleidelijk evolutieproces merkbaar van uitwisseling naar het gezamenlijk ontwikkelen 
van een strategie. _ 
Hoewel er `aan de bovenkant' dus frequent wordt overlegd, is het niet zo dat collega's op 
de werkvloer frequent bij andere kernteams over de vloer komen. De praktische 
samenwerking hangt sterk af van welk aandachtsgebied een team heeft en hoe men dit 
invult. Omdat op Schiphol `alles langs komt' zou het voor de hand liggen dat KTR de 
meeste contacten onderhoudt. Omdat dit team echter vooral insteekt op integriteit en 
preventie blijven de operationele contacten in de praktijk redelijk beperkt. Teams die 
bijvoorbeeld onderzoek doen naar berovingen van drugskoeriers en naar bolletjesslikkers 
hebben met KTR betrekkelijk weinig te maken. De interviews tonen dan ook een 
wisselend beeld. Sommige respondenten, bijvoorbeeld bij het LRT, geven aan dat er 
vrijwel dagelijks collega's van andere teams op bezoek zijn, anderen melden dat bij hun 
team de samenwerking met andere kernteams beperkt is omdat ieder zijn eigen 
aandachtsgebied heeft. Het contact op de werkvloer gaat in zulke gevallen niet verder 
dan het wederzijds verlenen van assistentie bij zoekingen en dergelijke. 68  Een 
kernteamchef: 

Operationeel werkt het allemaal al goed: als ik morgen om 05:00 uur driehonderd man nodig heb 
dan is het drie telefoontjes en ze staan er. En dat wordt een korte briefing, want ze weten 
allemaal hoe er gewerkt moet worden. 

De kernteams zijn sinds ongeveer een jaar onderling verbonden door een afgeschermd 
intranet, maar in de praktijk wordt hiervan nog beperkt gebruik gemaakt. In ieder team 
hebben slechts enkele collega's toegang tot dit netwerk. Het intranet wordt om die reden 
nauwelijks benut voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, terwijI dit volgens 
meerdere respondenten zeker zinvol zou zijn. Overzichten van actuele relevante 
jurisprudentie bijvoorbeeld worden door juristen bij meerdere kernteams bijgehouden en 
bij Lexpo, maar van structurele uitwisseling en samenwerking is op dit vlak geen sprake. 
Sommigen suggereren daarnaast het organiseren van een jaarlijkse themadag om de 
uitwisseling meer structu reel vorm te geven. 68  

De meeste intensieve samenwerking tussen kernteams voltrekt zich in de sfeer van 
operationele informatieuitwisseling. Omdat de kernteams uiteenlopende 
registratiesystemen gebruiken, veelal afhankelijk van hun kernkorps, is rechtstreekse 
uitwisseling van gegevens vaak niet mogelijk. Er is echter recentelijk een overleggroep 
van CIE-coordinatoren gevormd die zich buigt over het onderling delen van informatie, 

67  Het geInterviewde hoofd van de USD gaf aan het spijtig te vinden dat hij niet bij het 
kernteamchefsoverleg betrokken wordt, terwiji in veel onderzoeken de USD toch de nodige expertise 
en betrokkenheid heeft. 

68  Wat dat laatste betreft is er een afspraak gemaakt dat kernteams bij gevoelige zoekingen in eerste 
instantie elkaar assistentie verlenen, in verband met het mogelijk risico op uitlekken wanneer collega's 
uit de regio worden ingeschakeld. 

69  Er zijn wel periodieke sportdagen voor kernteammedewerkers, naar verluidt op onherbergzame en 
afgelegen locaties. 
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waarin alle kernteams op eon na deelnemen. Dit moet er toe leiden dat de kernteams bij 
overlap van zaken overleg voeren en afspraken kunnen maken over hoe te handelen 
wanneer men lets over elkaars subjecten hoort. Ook de criminaliteitsanalisten zouden 
vanaf begin 2002 een periodiek overleg starten. Op die manier kan er geleidelijk een 
virtueel samenwerkingsverband groeien ten aanzien van infoverzameling en analyse. 

Het komt volgens de coordinator criminaliteitsanalyse van dRO/KLPD soms nog voor dat 
zij bemerken dat meerdere kernteams op dezelfde subjecten werken. Aileen door de 
routinematige checks van het VROS is dat niet te voorkomen: daar zitten nooit alle 
subjecten van een onderzoek in, en bovendien worden eenmaal gedane meldingen niet 
dagelijks door de teams geactualiseerd." Als de dRO-analisten in hun analyses van OT-
verslagen bepaalde kentekens of adressen steeds terug zien komen gaan ze bij andere 
teams informeren; zo wordt er regelmatig teruggekoppeld. Dat doorbreekt ook het 
verouderde stereotype beeld van de CRI: alles komen halen en nooit wat teruggeven. 
Om een indruk te geven van de omvang en complexiteit van grote zaken gaf de 
coordinator het volgende voorbeeld. Het LRT merkte dat op bepaalde subjecten vier 
teams gelijktijdig werkten, waarna medewerkers over en weer zijn uitgewisseld. Zo 
ontstond een veel completer beeld. In het betreffende onderzoek kwam enorm veel info 
binnen: in totaal werden 307 lijnen getapt en kwamen er zo'n 500 relevante gesprekken 
per dag binnen. De hoofdverdachte in dit onderzoek gebruikte 59 verschillende GSM-
verbindingen. 

De verhouding en daarmee de samenwerking tussen de teams is gedurende de laatste 
anderhalf jaar sterk verbeterd in kwaliteit. Benadrukt moet worden dat de kernteams 
samen iets unieks delen, namelijk een sterk onderling vertrouwen. Dat is bepaald niet 
vanzelfsprekend, maar gegroeid op basis van praktijkervaringen. Hoewel immers de 
informatiesystemen van de kernteams niet op elkaar zijn afgestemd wordt er tussen de 
meeste teams toch vrij frequent samengewerkt en uitgewisseld, omdat men elkaar 
vertrouwt en weet te vinden. Ook stelt dit justitie in staat om, indien dat nodig is, op 
zeer korte termijn grote aantallen goed ingevoerde en betrouwbare 
opsporingsambtenaren bijeen te brengen voor bijvoorbeeld een reeks huiszoekingen. Dit 
lijkt vanzelfsprekend, maar de ervaring leert helaas dat dergelijke massale operaties, 
wanneer ze vanuit een regiokorps worden georganiseerd, vaak last hebben van voortijdig 
uitlekken waardoor de doelwitten voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. 

7.4 Conclusies 

• Het bestaan van de kernteams is in Nederland algemeen bekend, maar niet hun 
feitelijke activiteiten en mogelijkheden. 

" De Verwijzingsindex Rechercheonderzoeken en Subjecten (VROS) is een centrale applicatie die drie 
functionaliteiten ondersteunt, namelijk: de ME index, de Index melding recherche onderzoeken en de 
Black box-procedure (Unit Nationaal Inzicht, dienst Nationale Recherche Informatie, KLPD, VROS, 
Verwgzingsindex recherche onderzoeken en subjecten. Rapportage stand van zaken 4e kwartaal 2001. 
Concept, Januar' 2002). De CIE index bevat gegevens uit de zwacri-registers en de personen en 
rechtspersonen uit de Voorlopige registers. De MAC-index brengt nationaal in tijdelijke registers 
opgenomen personen, rechtspersonen, locaties, telefoonnummers en voertuigen samen die onderwerp 
van lopende of recent afgesloten rechercheonderzoeken. De Black box procedure voert een 
geautomatiseerde vergelijking uit van onderzoekssubjecten en CIE-subjecten, aangevuld met alle 
overige gegevens uit de genoemde politieregisters. De resultaten van de Black box zijn niet 
bevraagbaar en worden wekelijks vervangen. De CIE- en MRO-indexen zijn in beperkte mate 
bevraagbaar door de regionale infodesks en ME-en. VROS vormt een tijdelijke oplossing voor het 
gebrek aan onderlinge verbondenheid van de diverse recherchesystemen. Wie gedisciplineerd alle 
belangrijke subjecten uit zijn onderzoeken door middel van een Melding Recherche Onderzoek (MRO) 
aan VROS meldt, voorkomt dat andere teams ongemerkt op dezelfde subjecten een onderzoek draaien. 
De meldingspraktijk in de diverse teams varieert, maar eind 2001 zouden naar verluidt tot 90% van 
alle belangrijke subjecten uit onderzoeken in Nederland worden aangemeld. Bij dRO bijvoorbeeld is 
staand beleid dat alle taps, de auto's waarin subjecten rijden en de verblijfslocaties in de MRO moeten 
komen. Daartoe wordt een kaart aangemaakt in Octopus, waar vervolgens subjecten, auto's en 
dergelijke aan worden gekoppeld. Dit wordt elke nacht geupdated en hits worden gemeld. Bij een hit 
gaat men met het andere team praten, kijken wat ieder gaat doen, welke info er is et cetera. 
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• Internationaal lijken sommige kernteams uitzonderlijk actief en daarmee ook bekend 
te zijn, terwijI andere kernteams vrijwel niet in beeld komen. 

• In het binnenland zijn vooral recherche-eenheden van de regiokorpsen, het KLPD en 
van de bijzondere opsporingsdiensten met name de FIOD vaste partners. Met andere 
bijzondere opsporingsdiensten werken de kernteams slechts sporadisch samen. 

• Kernteammedewerkers besteden veel tijd aan het bezoeken van collega's in het land 
teneinde informatie uit te wisselen. DeeIs compenseert dit voor de nog altijd 
gebrekkige politiele informatie-infrastructuur, maar los daarvan heeft rechtstreeks 
persoonlijk contact ook een zelfstandige meerwaarde als investering in wederzijdse 
betrokkenheid en vertrouwen. 

• De reputatie van justitie en politie in het buitenland is niet bijzonder goed, met name 
door problemen bij het voldoen aan rechtshulpverzoeken. Als in concrete 
onderzoeken wordt samengewerkt, verloopt dit doorgaans naar voile tevredenheid. 

• Tussen de kernteams onderling wordt frequent samengewerkt, waarbij de contacten 
tussen de teamleidingen intensiever zijn dan die op de werkvloer. De trend is gericht 
op meer onderlinge afstemming op alle niveaus. 

• Het kernteams-Intranet heeft vooralsnog een beperkte meerwaarde. 

• Via het VROS worden alle rechercheteams in Nederland op de hoogte gehouden van 
mogelijke raakvlakken tussen onderzoeken. Het komt incidenteel nog voor dat 
kernteams onderzoekswerkzaamheden verrichten op dezelfde subjecten zonder dit 
van elkaar te weten. Dit komt doordat alleen de belangrijkste onderzoeksgegevens 
worden ingevoerd en rechercheonderzoeken niet consequent worden gemeld. 
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In de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op de onderzoeksvragen 
betreffende de toewijzing van aandachtsgebieden en onderzoeken, de organisatie en 
omgeving van de kernteams alsmede hun functioneren en de zaken en taken waarop ze 
zich richten, en de samenwerking met andere diensten. Dit heeft een duidelijk beeld van 
de kernteampraktijk opgeleverd. In de bijgevoegde deelrapporten zijn de afzonderlijke 
teams in detail beschreven, waarbij vele positieve elementen worden belicht. In dit 
afsluitende hoofdstuk kan nu worden gekeken naar de knelpunten en kwesties die voor 
de beantwoording van de probleemstelling van belang zijn: de meerwaarde van de 
kernteams vanuit de gestelde taken en verwachtingen, het sturingsvraagstuk, het 
draagvlak van de teams en de waarborging van kwaliteit. In een slotparagraaf wordt de 
balans opgemaakt. 

8.1.1 Meerwaarde 

De meerwaarde van de kernteams zal primair moeten worden gevonden in de vier taken 
die zijn vastgelegd in de Regeling kernteams die op 1 januari 2000 in werking trad (Stc. 
1999, 121). Het gaat daarbij om het inmiddels bekende rijtje: (1) het verrichten van 
verkennend onderzoek; (2) het verrichten van opsporingsonderzoek; (3) de 
daadwerkelijke voorkoming van strafbare feiten; (4) het verlenen van ondersteuning aan 
de regionale politiekorpsen op het gebied van de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. Daarnaast komen uit de toelichting bij de Regeling en uit de interviews enige 
voor de hand liggende verwachtingen naar voren, zoals het inzetten van innovatieve 
opsporingsmethoden en -technieken, waardoor het kernteam als trekker kan fungeren 
voor de ontwikkeling van de recherche op het gebied van de aanpak van georganiseerde 
nnisdaad. Ook zouden de opgedane kennis en ervaring van naar de regio's terugkerende 
kernteamleden ten goede kunnen komen aan het betrokken regiokorps, zodat door het 
kernteammodel een extra impuls wordt geleverd aan het niveau van deskundigheid op 
het gebied van de recherche (de toelichting bij de Regeling spreekt hier van een 
`vliegwielfunctiel Hierbij tekenen de ministers aan dat bij de randstedelijke kernteams 
deze elementen van minder groot belang zullen zijn omdat daar al omvangrijke 
afdelingen bestaan die zich bezig houden met de georganiseerde misdaad. 

Uit de formuleringen in de Regeling kernteams valt af te leiden dat deze teams zaken 
mogelijk moesten maken die voorheen niet haalbaar leken, zoals het kunnen oprollen 
van dadergroeperingen die door hun omvang of complexiteit vanuit de destijds 
bestaande recherchestructuren niet konden worden aangepakt. Tevens zouden de 
kernteams tot verdieping en probleeminzicht moeten komen, op basis waarvan ook 
preventie en inhoudelijke ondersteuning mogelijk zouden worden. In de hiernavolgende 
paragrafen bezien we per item in hoeverre deze meerwaarde daadwerkelijk is 
gerealiseerd. 

8.1.2 Verkennend onderzoek 

Nagenoeg geen enkel kernteam verricht verkennende onderzoeken in de strikte zin van 
het woord, zoals omschreven in artikel 126gg Strafvordering. Dit komt vooral omdat veel 
van de activiteiten uit het verkennend onderzoek -zonder de gecompliceerde 
toestemmingsprocedure- ook in het kader van het ontwikkelen van een operationele 
Ccriminaliteitsbeeldanalyse kunnen plaatsvinden. Zodra we deze dimensie echter wat 
breder bezien in het licht van hedendaagse ontwikkelingen als intelligence-led policing 
blijkt dat enkele kernteams tot kristallisatiepunten zijn geworden van dit denken. Met het 
ontwikkelen van een intelligence-dimensie binnen het kernteamwerk is iets gegroeid dat 
tevoren niet was gedefinieerd of gepland: het werd mogelijk doordat mensen de ruimte 
kregen om weloverwogen de aanpak van georganiseerde criminaliteit op te zetten. 
Informatie werd leidend, en meta-analyses van onder meer BOD-informatie op 
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sigarettensmokkel en van liquidaties tonen aan dat door middel van datamining nieuwe 
inzichten kunnen ontstaan. 

Het werken vanuit een stevige informatiebasis blijkt een grote meerwaarde te hebben, 
en het is nu zaak deze werkwijze te beschrijven en organisatorisch te beleggen. Er is 
behoefte aan criminaliteitsbeeldanalyses en een goed zicht op infrastructuren. Doordat 
het werken vanuit intelligence in vorm en werkwijze slechts tot op zekere hoogte is 
vastgelegd (voornamelijk in Abrio-verband), is er een variatie aan praktijken gegroeid. Er 
valt nogal wat te verbeteren aan de taakverdeling en samenwerking tussen de kernteams 
en diensten als het NRI, en met de regiokorpsen en met universiteiten waar het 
fenomeenonderzoek betreft. 

Een in dit opzicht knellend en hardnekkig probleempunt voor de hele Nederlandse politie 
bij de ontwikkeling van informatiegestuurde opsporing is dat men nog altijd kampt met 
een haperende ICT-infrastructuur. Voor de kernteams is het gegeven dat moet worden 
gewerkt op niet onderling te koppelen systemen extra problematisch. Er zijn immers veel 
raakvlakken tussen de subjecten waarop men zich richt, zodat intensieve uitwisseling van 
wezenlijk belang is. Het is niet goed in te schatten hoe lang de huidige situatie van 
betrekkelijke isolatie nog zal voortduren. Er gloren hoopvolle ontwikkelingen: het nieuwe 
uniforme Hydra-systeem is in aanbouw, en bovendien wordt er geexperimenteerd met 
Alekto, een pakket dat een gemeenschappelijke analyseomgeving kan bieden. 

De conclusie is dat de kernteams nauwelijks meerwaarde opleveren door het verrichten 
van verkennende onderzoeken, want dergelijke onderzoeken doen ze hoegenaamd niet. 
Door de manier waarop bepaalde teams de intelligence-dimensie hebben ontwikkeld, 
heeft het kernteamconcept wet meerwaarde. Ten dele is dit te danken aan de 
samenwerking van de kernteamchefs en het Abrioprogramma bij de ontwikkeling van de 
informatieproducten zwacri, waaronder de criminaliteitsbeeldanalyse, maar meer nog 
komt het voort uit de eigen professionaliteit en vindingrijkheid van 
kernteammedewerkers op alle niveaus. 

8.1.3 Opsporingsonderzoek 

De toelichting bij de Regeling kernteams geeft aan hoe door middel van het model van 
de kernteams een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit, doordat op gestructureerde wijze capaciteit kan worden 
vrijgemaakt voor het verrichten van langdurig opsporingsonderzoek. Kernteams hebben 
de tijd om diep in een probleem of groepering te duiken en de lenge adem om moeilijke 
onderzoeken door te zetten en af te ronden. 'Weggezette capaciteit' dus, vrijgemaakt van 
de waan van de dag, die een continue aandacht garandeert voor belangrijke 
probleemvelden. In de praktijk blijken er inderdaad grote onderzoeken te worden 
verricht. Het benoemen van een aandachtsveld dwingt tot concentratie en leidt tot inzicht 
en overzicht: kernteams ontwikkelen expertise op een terrein en een goede 
informatiepositie. Ze krijgen grip op een criminaliteitsveld en kunnen op basis daarvan 
beter zaken boven water krijgen en tot afronding brengen dan zonder die voorbereiding 
en verdieping het geval zou zijn. De ervaringen van enkele kernteams tonen aan dat men 
vanuit een landelijk overzicht op criminaliteitsproblemen in een specifiek aandachtsveld 
nationale, maar ook internationale samenwerking kan coOrdineren en door die brede 
aanpak criminele groepen daadwerkelijk kan uitschakelen. Zulke kernteams bewegen 
zich makkelijk in opsporingsland, zowel nationaal als over de grenzen, en versterken de 
positie van Nederland als betrouwbare partner in de internationale samenwerking. 

Bij de samenwerking met binnenlandse partners viel op dat de FIOD en ECD weliswaar 
veelvuldig werden genoemd, maar dat andere bijzondere opsporingsdiensten goeddeels 
buiten beeld bleven. In het licht van de toenemende integratie van de BOD-en in de 
reguliere opsporing via het Bureau Bijzondere Handhaving Openbaar Ministerie, met 
name waar het financieel-economische criminaliteit betreft, mag dit opmerkelijk warden 
genoemd (Nelen 2002: 7-8). Naar de internationale contacten van de teams kon maar in 
beperkte mate onderzoek warden gedaan, zodat moet worden gewaakt voor te stellige 
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uitspraken. Toch is geconstateerd dat er tussen de kernteams grote verschillen bestaan 
in de mate waarin en de wijze waarop zij internationaal opereren. 

Naast het draaien van complexe onderzoeken in samenwerking met andere diensten 
blijken de kernteams ook een noodzakelijke strategische reserve te vornnen voor de 
regiokorpsen en voor nationale belangen. Zoals bijvoorbeeld bleek na 11 september, 
kunnen er via de kernteams in zeer korte tijd grote aantallen rechercheurs tijdelijk 
beschikbaar komen. In de paragraaf over ondersteuning van de regiokorpsen komen we 
hierop nog terug. 

Vastgesteld is voorts dat veel waarde wordt gehecht aan het gegeven dat de kernteams 
op discrete wijze onderzoek kunnen doen. In de afzonderlijke deelrapporten kon niet op 
zogeheten embargozaken worden ingegaan, maar hier kan wel globaal worden gesteld 
dat de kernteams vaak onderzoeken verrichten met een hoog afbreukrisico, die absoluut 
geheim moeten blijven. Kernteams zijn door hun goede onderlinge relaties en 
vergelijkbare werkwijze in staat cm bijvoorbeeld massale huiszoekingen in heel 
Nederland te organiseren zonder dat er wordt gelekt. Vanwege hun betrouwbaarheid 
komt het zo nu en dan voor dat gevoelige onderzoeken naar corruptie die op zichzelf 
alleen indirect met georganiseerde criminaliteit te maken hebben, toch bij een kernteam 
terecht komen. Zoals in hoofdstuk 7 werd geconstateerd, is het tussen de kernteams 
gegroeide onderlinge vertrouwen tamelijk uniek en van grote waarde bij het verrichten 
van onderzoeken naar zware georganiseerde criminaliteit: dit is opnieuw een voordeel 
gebleken van het voor langere tijd `uit de wind zetten' van groepen rechercheurs. 

Als duidelijk verbeterpunt is in deze evaluatie bij meerdere kernteams de 
projectvoorbereiding van nieuwe onderzoeken naar voren gekomen. Zo worden er 
onderzoeken gestart op ontoereikende informatie, wat in een later stadium veelal leidt 
tot het zonder resultaten afbreken van het onderzoek. Abrio biedt bruikbare 
instrumenten voor een goede projectvoorbereiding, maar niet alle kernteams hebben 
voldoende deskundigheid in huis om deze cruciale fase van het Referentiekader 
Werkprocessen Opsporing en Vervolging goed in te vullen. 

Een tweede verbeterpunt is de matige flexibiliteit die bij de meeste kernteams is 
aangetroffen als het op het kiezen en opstarten van onderzoeken aankomt. De oorzaak 
van die relatieve starheid ligt niet in de eerste plaats bij de teams zelf, maar in het 
ontoereikende en trage keuzeproces op nationaal niveau. Hierdoor is de informatie 
waarop projektvoorstellen zijn gebaseerd al weer verouderd is zodra ze moeten worden 
uitgevoerd. Dat levert een probleem op in het licht van de actuele visie op 
georganiseerde criminaliteit als een flukle stelsel van gelegenheidsformaties, die telkens 
snel inspelen op kansen. Deze constatering duidt op de noodzaak om de toekenning van 
onderzoeken deels anders te organiseren. Nu wordt er een jaar of langer gewerkt aan het 
voorbereiden en goedgekeurd krijgen van een zwaar onderzoek. Tegen de tijd dat men 
aan de slag kan is de informatie vaak weer verouderd, en wellicht de groepering weer 
van samenstelling en werkgebied veranderd. 

Aansluitend hierop is vastgesteld dat het uitsluitend draaien van langlopende 
onderzoeken een zware wissel trekt op het uithoudingsvermogen van de 
kernteammedewerkers. Rechercheurs werken soms meer dan een jaar aan een klein 
onderdeel van een onderzoek waarvan ze nooit het geheel overzien. Dit kan resulteren in 
`tapmoeheid' en een mate van vervreemding van hun werk; lets wat juist bij 
recherchewerk op topniveau funest is voor de alertheid en vindingrijkheid. Mede om die 
reden gaven diverse geInterviewden aan grote voordelen te zien in de aanwezigheid van 
een soort 'flying squad' binnen een kernteam waarmee snel korte klappen kunnen 
worden gemaakt. Op dit moment lijkt er een tweedeling in de recherchewereld te groeien 
tussen de diverse soorten `korte klappen-teams' (HARM, HARC et cetera) en de 
kernteams die langdurige onderzoeken draaien. Een doordachte kruisbestuiving en 
arbeidsdeling zouden wellicht vruchtbaarder zijn. In meer algemene zin is het de vraag of 
een strikt aanhouden van het criterium van kernteamwaardigheid zinvol is. Als 
alternatieve werkwijze is geopperd om onderzoeken van verschillende intensiteit uit te 
voeren, zolang die binnen hetzelfde aandachtsgebied vallen. Kleine, snelle onderzoeken 
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kunnen dan uitstekend passen in een 'grand strategy' tegen georganiseerde criminaliteit 
die meer is gericht op het verstoren van vitale logistiek en infrastructuur, het aanpakken 
van facilitators en het verstevigen van informatieposities, mede vanuit internationaal en 
preventie-perspectief, en dit alles op een tactisch minder voorspelbare en flexibeler 
wijze. Het kernteam Haaglanden heeft voor een dergelijke benadering een inspirerende 
grondslag geformuleerd in de vorm van de 'Prisma-strategie': het in samenhang 
organiseren van kleinere deelonderzoeken die op zichzelf niet altijd kernteamwaardig 
zijn, maar die er op zijn gericht om het criminele samenwerkingsverband maximale 
schade toe te brengen teneinde het functioneren ervan onmogelijk te maken. 

Of er onderzoeken niet zouden zijn verricht indien er geen kernteams waren geweest is 
niet vast te stellen, omdat ongewis is hoe de diverse regiokorpsen de capaciteit die nu 
naar de kernteams gaat, zouden hebben ingezet. Het in kwantitatief opzicht beoordelen 
van de prestaties van de kernteams is niet goed mogelijk omdat precieze gegevens 
betreffende de inzet van uren en middelen enerzijds, en de resultaten wat betreft 
arrestaties, veroordelingen, inbeslagnames en ontnemingen anderzijds, niet systematisch 
en op uniforme wijze zijn bijgehouden. Het IVA deed op basis van haar inventariserend 
onderzoek in 1998 zeer gedetailleerde aanbevelingen met betrekking tot het stelselmatig 
verzamelen van beheers- en resultaatgegevens, gericht op het later mogelijk maken van 
zinvol evaluatieonderzoek (IVA 1998: pp. 144-145, 177-183). Met deze steekhoudende 
adviezen is vervolgens vrijwel niets gedaan, wat iets zegt over de aansturing van de 
teams. Hoewel door de direct betrokken departementen wel is getracht om een uniforme 
wijze van rapporteren te bewerkstelligen, moet worden geconstateerd dat bij gebrek aan 
exacte resultaatgegevens de huidige evaluatie in haar conclusies nauwelijks concreter 
kan zijn dan het IVA vier jaar geleden was. Het lijkt ook weinig zinvol om de 
aanbevelingen van het IVA hier nogmaals te herhalen. Wel zouden ten minste de 
resultaten van verrichte onderzoeken goed kunnen worden bijgehouden. Daarbij is de 
politie verantwoordelijk voor het aanreiken van haar gegevens, waarna het openbaar 
ministerie deze kan aanvullen op basis van de resultaten van vervolging en berechting. 
Het zal echter altijd moeilijk blijven om opsporingsinspanningen objectief te vergelijken, 
want iedere zaak is uniek. Zeker is dat de kernteams vaak moeilijke en riskante zaken 
(moeten) oppakken die andere teams laten liggen of waaraan zij al eerder zonder succes 
hebben gewerkt. 

De teleurstellende conclusie moet zijn dat het door gebrek aan feitelijke gegevens niet 
mogelijk is harde uitspraken te doen over de meerwaarde van de kernteams voor de 
opsporing. Wel is vastgesteld dat de teams met succes grate en moeilijke onderzoeken 
verrichten, al laat de samenwerking, nationaal en internationaal, bij enkele teams nog te 
wensen over. Er is een trend waarneembaar dat oak kleinere onderzoeken warden 
opgepakt in het kader van paraplu-onderzoek: dergelijke onderzoeken maken dan wel 
deel uit van de aanpak van een grater crimineel samenwerkingsverband of de verdieping 
van materieinzicht. 

8.1.4 Daadwerkelijk voorkomen van strafbare feiten 

Sommige teams verrichten zichtbare inspanningen op dit onderdeel, maar zonder hen 
tekort te doen moet warden vastgesteld dat deze taak bij de kernteams tot dusver nog 
niet uit de verf is gekomen. Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren. 

Om te beginnen heeft preventie nog altijd niet de belangstelling van iedere 
politiemedewerker: dit geldt zeker in het recherchedomein. Rechercheurs op diverse 
niveaus zijn niet a priori gespitst op het onderkennen van mogelijkheden am in de 
preventieve sfeer lering te trekken uit opgedane ervaringen en deze lessen met anderen 
buiten de politie te delen. 

Een tweede belangrijke reden is dat men lopende onderzoeken beslist niet wil verstoren 
door het risico te lopen dat voortijdig informatie naar buiten komt. Dit levert een 
dilemma op: in een langlopend onderzoek kan het voorkomen dat een kernteam een 
leemte in wetgeving onderkent waar criminelen gebruik van maken, maar gedurende 
enige tijd niemand hiervan in kennis meent te kunnen stellen vanuit het actuele 
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onderzoeksbelang. In dit evaluatieonderzoek werden hiervan concrete voorbeelden 
bekend. 

Ten derde is gebleken dat wanneer kernteams aanbevelingen doen, gericht op preventie, 
die bij de betreffende instanties veelal niet tot de gewenste actie leiden. Kernteams 
hebben, net als andere politiediensten, soms moeite om de juiste manier te vinden om 
hun omgeving te managen en zaken op de beleidsagenda te brengen. 

Dit neemt niet weg dat er wel het een en ander vanuit kernteanns gebeurt. Kernteam 
Noord- en Oost-Nederland bijvoorbeeld heeft de afgelopen jaren diverse rapportages 
uitgebracht die expliciet bedoeld waren om aandacht te vestigen op risico's en 
knelpunten. Ook de teams met de betrekkelijk nieuwe aandachtsvelden Schiphol en 
Rotterdamse haven stellen nadrukkelijk belang in het 'dichten van gaten' en het 
aanreiken van signalen aan de bevoegde instanties waar het veiligheid en 
criminaliteitsrisico's betreft. Feitelijk besteden dus de kernteams die een 
aandachtsgebied hebben, dat vraagt om een brede strategie van zowel preventie als 
repressie (Schiphol, haven, Oost-Europa, mensenhandel), er wel enige aandacht aan. 

De conclusie moet zijn dat een deel van de kernteams aan preventie nauwelijks invulling 
hebben gegeven. Een dieper liggende factor hierbij is het gegeven dat preventie van 
georganiseerde criminaliteit in de praktijk vrijwel niet op de agenda staat bij degenen die 
keuzeverantwoordelijkheid hebben. De kernteams merken dit en laten het vervolgens op 
dit punt grotendeels afweten. Door hernieuwde aandacht op strategisch niveau, maar 
ook door het aanbieden van concrete instrumenten en modaliteiten aan de kernteams, 
zouden deze effectiever kunnen werken aan het daadwerkelijk voorkomen van strafbare• 
feiten. 

8.1.5 Ondersteuning aan regiokorpsen bij de strafrechtelijke handhaving 

Deze vierde kernteamtaak wordt op verschillende wijzen door de teams ingevuld. 
Sommige teams nemen de functie van expertisecentrum op zich en verlenen inhoudelijke 
ondersteuning bij onderzoeken. Ook komt het voor dat een kernteam voor de 
bijbehorende regio's als trekker fungeert bij het gebruik van bijzondere 
opsporingstechnieken, zoals afluisterapparatuur. Er zijn diverse voorbeelden opgetekend 
van ondersteuning in de vorm van bijstand bij calamiteiten, zoals bij de vuurwerkramp in 
Enschede. Dit laat zich wellicht sneller organiseren dan wanneer bijvoorbeeld in Noord-
en Oost Nederland de medewerkers uit alle negen regio's hadden moeten worden 
gehaald. Toch is het de vraag of in deze behoefte aan een strategische reserve het best 
wordt voorzien door het kernteammodel. De ervaring, onder meer met de operatie 'Noble 
Eagle' na 11 september, leert dat wanneer de sense of urgency er is, er bij een crisis hoe 
dan ook snel capaciteit beschikbaar komt. 

Ook de `grijze' kernteams leveren met een deel van hun capaciteit ondersteuning aan de 
kernregio, vaak zelfs op semi-structurele basis. Dit kan echter nauwelijks als 
meerwaarde worden aangemerkt daar het om bijstandsverlening gaat die zo niet is 
bedoeld in de Regeling kernteams. Dergelijke bijstand zou bovendien niet aan de orde 
zijn geweest wanneer de zwacri-divisie geen capaciteit aan het kernteam had moeten 
afstaan. De kernteams worden ten slotte ook geacht om de betrokken regio's te 
ondersteunen bij het opstellen van criminaliteitsbeeldanalyses, maar dit krijgt in de 
praktijk tot dusver vrijwel nergens gestalte. 

Bij het leveren van ondersteuning lijkt in veel gevallen de fysieke afstand bepalend voor 
de wijze waarop en de mate waarin dit vorm wordt gegeven. Waar de kernkorpsen zich 
in veel gevallen redelijk goed bediend weten, staan de divisiechefs van de niet-
kernkorpsen nogal kritisch tegenover de ondersteuning die zij van 'hun' kernteam 
ervaren. Dit is op zichzelf geen nieuw gegeven: de parlementaire enquetecommissie, en 
ook de Rekenkamer hebben al eerder gewezen op het 'CRI-syndroom' waarbij 
samenwerking met een dienst die op afstand staat, problematisch blijkt (Stol 1999: 
233). 
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Als conclusie kan worden geformuleerd dat de ondersteuning, als vierde kernteamtaak, 
bij sommige kernteams daadwerkelijk gestalte krijgt. In de meeste gevallen blijft het 
echter zeer beperkt. Hierbij speelt een grote rol dat op centraal niveau geen criteria zijn 
ontwikkeld voor het ondersteunen van de korpsen door de kernteams. 

8.1.6 Trekker bij innovatie 

De toelichting bij de Regeling kernteams ziet zoals gezegd voor de kernteams een 
voortrekkersrol weggelegd in de ontwikkeling van de recherche, met name door het 
inzetten van innovatieve methoden en technieken ten behoeve van opsporingsonderzoek. 
Ook tijdens dit onderzoek geInterviewde functionarissen noemden productontwikkeling 
en kwaliteitsverbetering als manieren voor kernteams om innovatief te opereren en het 
recherchevak verder te brengen, als ze ten minste zorgen voor borging en uitleren 
daarvan. Uit de stukken en gesprekken bleek dat innovatie zich bij de kernteams op 
verschillende wijzen manifesteert. In de opsporing gaat het om tactieken en werkwijzen 
cm tot solide bewijsposities te komen. Bij intelligence gaat het om doordachte manieren 
om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld door het intensief en weloverwogen benutten 
van buitenlandse contacten, en om het analyseren van die informatie. Van belang is 
voorts dat het intelligence- en het opsporingsproces op elkaar worden afgestemd, zodat 
de intelligenceproducten optimaal worden benut en de opsporing informatiegestuurd 
plaatsvindt. In dit verband moet worden gememoreerd dat de kernteams de trekkers 
waren bij de ontwikkeling van de infoproducten Zwacri en het kwaliteitsinstrument 
Opsporing en Vervolging in het kader van het Abrio-programma: instrumenten die nu 
worden uitgezet bij alle recherchedivisies van de korpsen. 

Eind 1999 maakte de beleidsmedewerker die voor alle kernteams was aangesteld een 
inventariserend rondje langs de teams om te komen tot een overzicht van hun 
kwaliteitsontwikkelingen en innovatieve activiteiten. Dit leverde een interessante lust op 
die ook nu nog aanknopingspunten tot verbetering biedt, want lang niet alle doordachte 
oplossingen zijn ook door andere teams overgenomen. Een selectie uit deze lUst is 
opgenomen als bijlage E bij dit rapport. 

Innovatief werken bij de kernteams blijkt in de praktijk met name op te bloeien waar het 
management er in slaagt om creatieve geesten te stimuleren en de ruimte te geven. Bij 
enkele teams, met name KTNON en KTH, verklaarden medewerkers in de enquete dat 
vernieuwende initiatieven nadrukkelijk worden bevorderd. De genoemde teams zijn 
gezegend met begaafde 'Willy Wortels' die ook in eigen tijd en op eigen initiatief allerlei 
vernuftige contrapties weten te bouwen. Dat de verspreiding van innovatieve vindingen 
echter nog altijd problemen oplevert is deels te verklaren vanuit het gegeven dat het bij 
de Nederlandse politie vooralsnog ontbreekt aan een kennisinfrastructuur en aan 
samenwerkingsverbanden om dergelijke bronnen van creativiteit aan elkaar te koppelen 
en breder te laten benutten. Als hoopvolle ontwikkeling kan bier wet het Politie Kennis 
Net (PKN) worden benoemd. In samenwerking met het ICR, Abrio en andere instanties 
wordt gewerkt aan een netwerk van expertgroepen op het gebied van opsporing en 
vervolging cm gevalideerde kennis via Politie Kennis Net breed beschikbaar te stellen, 
kernopgaven te ontwikkelen voor het recherche-onderwijs, hulpmiddelen en gevalideerde 
werkmethoden ter beschikking te stellen van de recherchepraktijk (via PKN) en de 
functionaliteiten te bepalen voor de ICT-ondersteuning van opsporing en vervolging. De 
hoofden van de kernteams voeren periodiek overleg en wisselen daarbij ook van 
gedachten over nieuwe werkwijzen. Dit leidt incidenteel tot snelle overname van 
vernieuwingen door andere teams, maar dat gebeurt niet stelselmatig. Er is dan ook tot 
dusver feitelijk geen effectieve manier om good practices over te dragen tussen de 
kernteams, laat staan naar de rest van de Nederlandse opsporing. 

Verder is de nogal competitieve en naar binnen gerichte politiecultuur debet aan een 
beperkt leervermogen bij de recherche in brede zin. Uit de uiteenlopende manier waarop 
bij de diverse teams bijvoorbeeld de geavanceerde techniek van direct afluisteren al dan 
niet in het operationele proces is geIntroduceerd, blijkt dat hierbij van coOrdinatie nog 
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nauwelijks sprake is. Daardoor wordt telkens opnieuw het wiel uitgevonden en waren er 
begin 2002 nog teams die de kunst van het `microfoontjes plaatsen' niet beheersen, 
terwijI die elders met succes wordt toegepast. Bij de afzonderlijke teams lijkt al met al 
een wisselend klimaat te bestaan wat innovatie betreft. 

Verscheidene geInterviewden signaleerden dat het innovatief rechercheren zich eerder in 
de divisies en RBT's dan bij de kernteams lijkt te ontwikkelen. Sommige divisiechefs 
pleiten voor iets meer (bestuurlijke) druk op de ketel bij de kernteams en menen dat de 
regio's soms innovatiever zijn dan de kernteams juist omdat ze onder meer druk staan, 
wat in deze visie automatisch meer creativiteit voort zou brengen. Het gegeven dat ook 
het CTC aangeeft dat de meest gedurfde verzoeken voor bijzondere opsporingsmethoden 
bij de RBT's vandaan komen kan als een ondersteuning van deze these worden gezien. 
Omdat deze evaluatie echter geen vergelijkend onderzoek heeft verricht bij andere 
eenheden dan de kernteams konden deze indrukken niet worden geverifieerd. 

De conclusie moet zijn dat de kernteams in relatie tot Abrio dragend zijn geweest voor 
conceptuele vernieuwingen van de recherche. Los daarvan komt bij sommige kernteams 
de innovatie ook op andere manieren uit de verf, maar de verspreiding van bruikbare 
vondsten naar de rest van recherche-Nederland laat nog te wensen over. Er wordt niet 
merkbaar centraal gestuurd op het stimuleren en uitdragen van dergelijke innovatie, en 
er is geen duidelijkheid over welke instantie hiervoor primair verantwoordelijk zou zijn. 

8.1.7 Recherchekennis terugbrengen naar de regio's 

Wanneer het om deskundigheid op recherchegebied gaat, nnoet onderscheid worden 
gemaakt naar de verschillende functies binnen de kernteams. Het gaat daarbij onder 
meer om analyse, inlichtingenwerk, observatie en projectvoorbereiding: taken die in 
relatie tot georganiseerde criminaliteit om inhoudelijke verdieping en specialisme vragen. 
Dat geldt in mindere mate voor het werk van de tactische rechercheurs: dat is bij 
kernteams zelfs eenzijdiger en eenvoudiger dan dat van een districtsrechercheur, zodat 
hiervoor heel goed mensen zonder recherche-ervaring kunnen worden opgeleid. Een 
betere differentiatie is nodig naar wat binnen de recherche en in het bijzonder de 
kernteams en de zwacri-divisies nu echt een 'vak apart' is. Beschrijving van de 
werkprocessen biedt daarvoor de goede ingang. In samenhang met het beschrijven van 
de daarvoor noodzakelijke cornpetenties kan dit leiden tot een grotere differentiatie naar 
functies. Daarmee wordt een verspilling van mensenlijk kapitaal voorkomen, doordat 
geen zwaar opgeleide, zeer ervaren rechercheurs worden ingezet voor relatief eenvoudig 
uitzoekwerk. Dit is vooral ook zinvol omdat hiermee wordt tegengegaan dat meer dan 
noodzakelijk de recherchedeskundigheid in de regio's en districten wordt leeggezogen. 

Dat het kernteammodel er toe zou bijdragen dat een extra impuls aan de deskundigheid 
op recherchegebied in de regio's wordt geleverd, zoals de toelichting bij de Regeling 
kernteams dit formuleert, wordt door geen van de geInterviewden bevestigd. Ook in de 
stukken is hiervan vrijwel niets terug te vinden. Het wervings- en terugkeerbeleid wordt 
juist veelvuldig als `pijnpunt' gesignaleerd, want vrijwel alle kernteams hebben een groot 
personeelsprobleem. Het gaat dan allereerst om het werven en vasthouden van 
geschikte en gemotiveerde mensen. In de meeste regio's doet zich het probleem voor 
dat het voor ervaren recherchemensen door gebrek aan perspectief weinig aantrekkelijk 
is om bij een kernteam te gaan werken. Het gevolg is dat een groot deel van de 
kernteammedewerkers, afkomstig 'uit het blauw', geen enkele recherche-ervaring 
meebrengt en is aangewezen op training-on-the-job. Het tekort aan opleidingsplaatsen 
zorgt er vervolgens voor dat de noodzakelijke opleiding achterwege blijft of in eigen huis 
wordt georganiseerd, vaak met het eigen middenkader als docenten. Eennnaal binnen het 
kernteam gekomen op een plaatsing voor vier jaar zijn veel rechercheurs al snel weer 
bezig met het uitkijken naar een geschikte overstap. Omdat de beloning voor 
kernteamwerk matig is in vergelijking met bijzondere opsporingsdiensten, zagen 
verscheidene kernteams de laatste tijd in groten getale medewerkers vertrekken. Er is 
onder kernteamrechercheurs doorgaans weinig animo om terug te keren naar de regio, 
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want men heeft niet de indruk dat er daar op hen wordt gewacht. Hier moet wel bij 
worden aangetekend dat in alle kernteams de hoge mate van motivatie en 
arbeidstevredenheid opvalt, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in een laag 
ziekteverzuim. 

De kwaliteit van de kernteammedewerkers bleek voor veel geInterviewden uit de politie 
en het openbaar ministerie een punt van zorg. Er is nog altijd geen (in de Regeling 
kernteams aangekondigde) landelijke leergang voor politie en OM betreffende de aanpak 
van zware georganiseerde criminaliteit, hoewel daar veel vraag naar blijkt te bestaan. 
Evenmin is er een gelijke rechtspositie bij de diverse korpsen, terwijI er grote behoefte is 
aan een zorgvuldig, interregionaal afgestemd personeelsbeleid voor de recherchesector. 
Medewerkers van kernteams blijken bij hun terugkeer een gebrek aan waardering te 
ervaren voor hun verworven kennis en vaardigheden, en betreuren het veelal dat die niet 
opnieuw voor het regiokorps kunnen worden ingezet. Op dit knelpunt is tot dusver geen 
effectieve aansturing geconstateerd vanuit het ministerie van BZK, de Raad voor 
Hoofdcommissarissen of enig ander landelijk orgaan. De kernteampraktijk wijst uit dat 
recherchewerk een moeilijk vak is, waar diegenen die er gevoel voor hebben zich voor 
langere tijd in zouden moeten kunnen bekwamen. De conclusie is dat een structureel 
personeelsprobleem het opbouwen en uitdragen van recherchedeskundigheid danig in de 
weg zit. Dit vormt wellicht de grootste eroderende kracht onder de fundamenten van het 
kernteamgebouw. 

8.2 Het sturingsvraagstuk 

Alvorens ons te richten op de situatie rond de kernteams, behoeft het vraagstuk van de 
aansturing nog enige toelichting. In de systematiek van het Referentiekader 
Werkprocessen Opsporing en Vervolging (RWOV) wordt met betrekking tot 
opsporingsonderzoeken onderscheid gemaakt tussen keuzeverantwoordelijkheid en 
uitvoeringsverantwoordelijkheid. Keuzeverantwoordelijkheid ziet op strategisch niveau op 
de vraag 'welke prioriteiten' en op tactisch niveau op de vraag 'welke zaken'. Aan die 
keuzeverantwoordelijkheid is bovendien noodzakelijkerwijs verbonden de 
beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van inzetbare capaciteit. 
Uitvoeringsverantwoordelijkheid betreft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, in 
casu het onderzoek binnen de kaders zoals aangegeven door de 
keuzeverantwoordelijken. Aansturing vindt dus plaats op het strategisch niveau door het 
maken van keuzes, en op tactisch niveau in de vorm van beslissingen betreffende de 
concrete uitvoering. Wanneer we in dit rapport in relatie tot de kernteams over 
laansturings spreken betreft het in principe het strategisch niveau. 

De keuzeverantwoordelijkheid bestaat op verschillende niveaus binnen de 
politieorganisatie: basisteam - district - regio - land. Waar de keuzeverantwoordelijkheid 
in concreto ligt, moet geregeld worden in de vorm van een opschalingsmodel. In zijn 
algemeenheid gaat dat uit van gebiedsverantwoordelijkheid en wordt aangegeven onder 
welke omstandigheden (bovenlokaal, bovendistrictelijk, bovenregionaal karakter van de 
problematiek, capaciteit of gewenste deskundigheid) de keuzeverantwoordelijkheid moet 
worden opgeschaald. Volgend aan de opschaling van keuzeverantwoordelijkheid kan ook 
de uitvoeringsverantwoordelijkheid worden opgeschaald. Binnen de regio's is deze 
opschaling van keuzeverantwoordelijkheid meer of minder expliciet geregeld. De 
opschaling van keuzeverantwoordelijkheid naar het landelijke niveau in de zin van welke 
prioriteiten, welke onderzoeken en keuzeverantwoordelijkheid ten aanzien van de in te 
zetten capaciteit bestaat echter ten aanzien van de kernteams alleen formeel. 

Om keuzeverantwoordelijkheid waar te maken is adequate informatie noodzakelijk. Ook 
informatie moet op een uniforme wijze worden opgeschaald om vanuit inzicht en 
overzicht te kunnen kiezen. Uit het onderzoek is gebleken dat er op dit moment nog 
sprake is van een gebrekkige informatiehuishouding. Dat betreft niet alleen de 
geautomatiseerde systemen, maar ook de organisatie van de informatiehuishouding. In 
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het vaststellen van standaarden voor informatieproducten en analyseproducten wil het 
Abrio-programma voorzien. 

Kern van de aansturingsproblematiek is dus dat keuze- en 
uitvoeringsverantwoordelijkheden goed geregeld moeten worden. Dit moet gebeuren 
vanuit een consistente opschalingmethodiek waarin recht gedaan wordt aan het stelsel 
van enerzijds gebiedsgebonden verantwoordelijkheid voor de veiligheid en handhaving 
van de rechtsorde en anderzijds de politieke verantwoordelijkheid nationaal voor 
diezelfde veiligheid en handhaving van de rechtsorde. Om keuzeverantwoordelijkheden 
op ieder niveau waar te maken zijn informatie, intelligence, overzicht en inzicht 
noodzakelijk. Dat vergt een drastische verbetering van de informatiehuishouding met 
betrekking tot de opsporing en vervolging. 

Wanneer we bezien hoe een en ander met betrekking tot de bovenregionale bestrijding 
van de zware georganiseerde criminaliteit is geregeld, is op dit moment vooral de 
Kernteamregeling en de daarop aansluitende regelgeving van belang. Daarin is voorzien 
dat de kernteams aandachtsgebieden krijgen toebedeeld, waarbinnen vervolgens 
kernteamwaardige onderzoeken worden verricht die op basis van inhoudelijke criteria 
landelijk worden geselecteerd. Na afloop worden de onderzoeksresultaten geevalueerd, 
waarna de aldus verkregen inzichten hun effect dienen te hebben op het sturings- en 
uitvoeringsproces. Naast het verrichten van onderzoeken investeren de teams ook in het 
verwerven van inzicht (verkenningen) ten behoeve van hun expertisefunctie, in het 
voorkomen van zware, georganiseerde criminaliteit en in het ondersteunen van 
regiokorpsen. Bij dit alles wordt waar mogelijk samengewerkt met andere kernteams en 
relevante partners. Dit gehele proces staat onder leiding van het openbaar ministerie, 
waarbij de gezagslijn loopt vanaf de procureurs-generaal, via de hoofdofficieren van 
justitie en het landelijk parket naar de kernteamofficieren en zaaksofficieren. De kwaliteit 
en effectiviteit worden gewaarborgd door het werken volgens het RWOV, zodat er een 
transparante planning en control-cyclus ontstaat. Het recherchewerk geschiedt volgens 
de regels van strafvordering, waaronder de wet-BOB, en onder toezicht van de Centrale 
Toetsings Commissie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet, 
rechtstreeks en via de beheerders van de kernkorpsen, toe op een effectief en efficient 
beheer en op een verantwoorde taakvervulling in het kader van arbeidsomstandigheden 
en integriteit. 

Dit is in het kort het theoretisch model waarbinnen de kernteams opereren. De 
aansturing is top-down, en er is sprake van een strikte verantwoording. De in het veld 
aangetroffen werkelijkheid komt hier niet mee overeen. Omdat zorgvuldige aansturing 
van cruciaal belang is in de opsporing werd daar ook in de voorgaande paragrafen al 
telkens de aandacht op gevestigd. In het navolgende wordt een achttal aspecten van 
sturing expliciet besproken in het licht van de onderzoeksbevindingen. 

1. Om te beginnen is er onvoldoende betrouwbaar inzicht aangetroffen in de 
criminaliteitssituatie in Nederland waar het de zware, georganiseerde criminaliteit 
betreft. De Regeling kernteams refereert op meerdere plaatsen aan een landelijk 
beeld als kader voor de keuze van aandachtsvelden en onderzoeken en de planning 
van activiteiten, maar dit landelijk beeld bleek begin 2002 nog niet te bestaan. Er zijn 
op dit gebied twee soorten producten te onderscheiden: strategische 
criminaliteitsbeelden en operationele criminaliteitsbeelden. Voor het strategische 
beeld ten behoeve van de beleidsmatige discussie over de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit zijn er allereerst de openbare rapportages op basis van 
de WODC-monitor. Ook de Instructie prioriteitstelling landelijk optreden tegen zware 
en georganiseerde criminaliteit verwijst hier naar. Het doel hiervan is om de kennis 
die wordt opgedaan tijdens grootschalige opsporingsonderzoeken, zo goed mogelijk 
te benutten voor het verkrijgen van inzicht in de aard van de georganiseerde 
criminaliteit in Nederland. De openbare rapportages op basis van de WODC-monitor 
hebben geen direct operationeel doel, maar zijn bedoeld voor de beleidsmatige 
discussie over de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Voorts zijn er de 
thematische criminaliteitsbeelden aandachtsgebied van de kernteams, die wisselend 
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van opzet, kwaliteit en mate van openbaarheid zijn. Ook is or nog de jaarlijkse EU-
inventarisatie van criminele organisaties: er bestaat echter serieuze kritiek op de 
verzamelcriteria, en de aanlevering vanuit de regio's is niet betrouwbaar. Tot slot zijn 
or de regionale criminaliteitsbeelden: doze zijn lang niet in alle regio's verwezenlijkt 
en de kwaliteit ervan wisselt sterk, evenals de wijze van uitvoering. Voor operationele 
doeleinden (de ‘namen en rugnummers') is or het zeer vertrouwelijke landelijke 
operationele criminaliteitsbeeld, samengesteld door de dNRI op basis van door de 
regio's aangeleverd materiaal. In de praktijk komt dit door de gebrekkige 
medewerking van de regiokorpsen voornamelijk meer op een NRI-verhaal. Ook de 
kernteams on regio's maken hun eigen besloten operationele overzichtsrapportages. 
Het is niet zonder moor mogelijk om de voornoemde gegevensverzamelingen met 
elkaar te combineren of om ze te `stapelen'. Het gevolg hiervan is dat Nederland zoals 
gezegd op landelijk niveau geen goed inzicht heeft in de aard, omvang en ernst van 
de georganiseerde criminaliteit, al moot hier aan worden toegevoegd dat de 
bestaande situatie in vergelijking met andere Europese landen bepaald niet ongunstig 
afsteekt. De oorzaken van het beperkte inzicht liggen enerzijds bij de verbrokkelde 
structuur van de politieorganisatie on het alles doordringende autonomie-denken 
vanuit de regio's, waardoor de politie niet in staat blijkt om voldoende relevante 
informatie centraal bijeen to brengen en to analyseren. Anderzijds heeft het openbaar 
ministerie onvoldoende krachtig leiding gegeven aan dit proces, waarin zij formeel de 
dienst uitmaakt, maar materieel geheel afhankelijk is gebleven van de politie waar 
het aankomt op het analyseren van verzamelde informatie. Het OM heeft niet de 
onderzoeksdeskundigheid in huis die nodig is om voldoende kritisch en met kennis 
van zaken aan dit proces leiding te kunnen geven. Het komt er op neer dat de 
keuzeverantwoordelijkheid ten aanzien van zware criminaliteit de facto niet goed 
geregeld is. Formeel is het belegd bij het College, maar feitelijk kiest de 
kernteamdriehoek op basis van criminaliteitsbeelden van het eigen kernteam on 
wordt die keuze centraal gesanctioneerd via een ingewikkeld en omstreden proces. 
Beter zou zijn dat de criminaliteitsbeelden op uniforme wijze worden aangeleverd op 
basis van afgesproken formats voor informatie en analyseprodukten. Vervolgens kan 
doze informatie op nationaal niveau warden gestapeld, waarna dat gestapelde beeld 
wordt geanalyseerd en or op basis daarvan wordt gekozen. 

2. Het gesignaleerde ontbreken van een deugdelijke informatiebasis resulteert in een 
onvermogen om tot een goed onderbouwde criminele politiek te komen. Deze is dan 
ook bij beleidsmakers niet aangetroffen. De kernteams komen recentelijk wel dichter 
bij elkaar waar het de te volgen strategie betreft, rond gemeenschappelijke 
concepten als het typerende transitkarakter van georganiseerde criminaliteit in 
Nederland, criminele logistiek en diffuse, multi-etnische netwerken. Daarbij groeit het 
inzicht dat een to strikt onderscheid naar criminaliteitsvelden zoals soorten drugs niet 
productief is, omdat opportunistische criminelen in toenemende mate in meerdere 
markten tegelijk opereren. Het delen van informatie en kennis wordt daarmee voor 
politie en justitie van steeds groter belang. Directe uitwisseling vindt echter nog altijd 
onvoldoende plaats. Belangrijkste belemmeringen daarvoor zijn de niet-compatibele 
informatiesystemen, eon onvoldoende besef van de meerwaarde van samenwerking, 
en hier on daar ook onwilligheid tot samenwerking vanuit oud zeer, 
competentiekwesties, de dominantie van machtsvragen en domeindenken boven 
kwaliteit, on de nog altijd naar binnen gerichte cultuur in opsporingsland. 

3. Het vanwege bovenstaande manco's zwak ontwikkelde landelijke probleeminzicht bij 
politie en justitie en het ontbreken van een strategische visie bij het OM, maar ook de 
beperkingen in capaciteit bij het landelijk parket, laten ruimte voor de kernteams om 
grotendeels hun eigen richting te bepalen. De ‘grijze' kernteams staan daarbij onder 
sterke invloed van hun kernkorpsen, respectievelijk de achterliggende regionale 
belangen. Uitzondering hierop is het Landelijk Recherche Team, dat veel opdrachten 
in samenhang met landelijke politieke kwesties rechtstreeks van de procureur-
generaal ontvangt. Dit doorkruist evenwel de strategie van tevoren vastgestelde 
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aandachtsvelden en heeft er toe bijgedragen dat het financieel rechercheren door het 
LRT onvoldoende van de grond is gekomen. 

4. Het landelijk selectie- en wegingsproces werkt ineffectief, doordat er onvoldoende 
aansluiting is op de wijze waarop de kernteams projecten voorbereiden en regionaal 
selecteren. Bovendien is er veel weerstand tegen de doorlooptijd, de ondoorzichtige 
procedure, het veronderstelde gebrek aan kwaliteit bij de betrokken adviseurs en 
beslissers, en de goeddeels achterwege blijvende motivering van beslissingen. 

5. Op parketniveau worden wisselende ervaringen gerapporteerd met de beleidsmatige 
en zaaksaansturing van kernteams. Bij enkele kernteams is men wederzijds 
enthousiast over de goede samenwerking, die ten dele ook aan chemie tussen 
personen wordt toegeschreven. Dit onderzoek geeft ook voorbeelden van 
beleidsmatige beslismomenten betreffende de organisatie van kernteams waarbij 
overeenstemming tussen korpsleiding en hoofdofficier niet tot stand komt, en 
uiteindelijk de politie het meeste gewicht in de schaal legt. Sommige hoofdofficieren 
signaleren voor zichzelf een onvoldoende ruimte en informatiepositie om 
betekenisvolle keuzes te kunnen maken inzake te starten onderzoeken; het komt dan 
neer op het goedkeuren van de door de politie aangedragen voorstellen. Bij het LRT is 
er lange tijd sprake geweest van een onvoldoende zichtbare aanwezigheid van het 
landelijk parket in de zaaksaansturing; eind 2001 waren er aanwijzingen voor een 
verbetering op dit vlak, met name door een versterking van het landelijk parket. 

6. De beheersmatige aansturing vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is lange tijd te terughoudend geweest: men voelde niet de 
behoefte om strak te sturen op de inrichting of samenwerking van de kernteams, 
mede door het uitblijven van signalen dat er onvoldoende werd gepresteerd. Er is 
feitelijk geen inzicht in zaaksevaluaties van de kernteanns, en hier wordt ook niet op 
gestuurd: evaluaties blijven dan ook nog grotendeels achterwege. Door het kiezen 
voor de Abrio-producten en het NKP-model is er een begin gemaakt met het meer 
transparant maken van de kernteams, maar dit heeft nog niet geleid tot een situatie 
waarin een kwantitatieve evaluatie en vergelijking van de teams mogelijk is. De 
meeste korpsbeheerders toonden geen intensieve bemoeienis met 'hun' kernteam. Bij 
een aantal korpsbeheerders lijkt hierin recentelijk verandering te komen, mede door 
de hernieuwde discussies rond de bovenregionale recherchestructuur. 

7. De beoogde intensieve samenwerking met andere kernteams en relevante partners 
komt slechts tot op zekere hoogte tot stand, en wordt ook nauwelijks actief 
bevorderd vanuit de departementen of het landelijk parket. Bepaalde kernteams 
weten elkaar in operationele onderzoeken te vinden, maar voor het merendeel 
verloopt het contact op beleidsmatig niveau via de kernteamchefs. De kernteams 
werken in wisselende mate samen met partnerorganisaties. 

8. De aandachtsgebieden moeten sturend zijn voor de kernteams. Het toedelingsproces 
wordt evenwel niet zuiver gehanteerd. Het lijkt evident dat aandachtsgebieden 
moeten voortkomen uit gebleken problemen, en pas na grondige overweging moeten 
worden opgedragen. Steeds wisselende aandachtsgebieden leiden tot zwabberende 
kernteams. Gebleken is dat de teams die het goed doen, gelukkig gekozen 
aandachtsgebieden kregen waar ze al onderzoek op deden. Hieruit kan worden 
afgeleid dat de teams tijd moeten krijgen om zich een aandachtsgebied eigen te 
maken, en daar dan ook primair in moeten kunnen investeren. Het LRT dreigt ten 
onder te gaan aan de waan van de dag, omdat het team rechtstreeks onder politieke 
sturing staat. Het toekennen van aandachtsgebieden kan 'van bovenaf' uitlopen op 
een politiek spel om aan te geven dat aan een kwestie aandacht wordt besteed, 
terwijI het 'van onderar verwordt tot een claim op budgetten. Voorts spreekt het 
vanzelf dat strategische beslissingen vanuit het College van procureurs-generaal die 
van invloed zijn op de opsporing, zoals een verandering in het aandachtsveld van een 
kernteam, in het belang van de transparantie schriftelijk en beargumenteerd moeten 
worden vastgelegd. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

81 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

In het complexe selectie- en keuzesysteem voor opsporingsonderzoeken doet zich op 
onderdelen een gebrek aan strategische sturing voor; waar met zoveel belangen en 
rollen rekening moet worden gehouden lijkt dit haast onvermijdelijk. Deze sturingslacune 
wordt deels ingevuld door dichter bij de werkvloer geplaatste functionarissen. Dit wordt 
bijvoorbeeld zichtbaar in de ZGC/IRT, feitelijk een informeel gezelschap dat zich echter in 
toenemende mate met strategievorming bemoeit. Ook de constructie van de 'paraplu-
onderzoeken' kan worden beschouwd als een beschermende reactie vanuit de kernteams 
tegen een omslachtig en tijdrovend besluitvormingscircuit. Men verwerft voor activiteiten 
in een bepaalde richting goedkeuring op hoofdlijnen en daarmee een zekere 
bewegingsvrijheid die periodiek kan worden aangepast. loch moet worden vastgesteld 
dat de bizarre complexiteit van het sturingssysteem een wezenlijke rot speelt in het 
moeizaam functioneren van de kernteams. 

Naast de gebrekkige aahsturing op onderzoeken moet in aansluiting op de voorgaande 
paragrafen ook worden geconstateerd dat er op andere belangrijke kwesties niet effectief 
vanuit strategisch niveau is aangestuurd. Genoemd zijn de problemen met het 
aantrekken en vasthouden van bekwame recherchemedewerkers, de beperkte 
samenwerking en kennisuitwisseling zowel tussen kernteams onderling als met de rest 
van de politieorganisatie, de nog achterblijvende vakinhoudelijke innovatie en de 
knelpunten in het vakonderwijs, maar ook de invulling van het takenpakket van de 
kernteams, met name waar het preventie en ondersteuning betreft. 

De conclusie moet zijn dat er bepaald onvoldoende krachtig en doordacht is aangestuurd. 
Om hierin verandering te brengen zal vermoedelijk een ingrijpende aanpassing van het 
huidige kernteamconcept nodig zijn. Daarbij zal op systematische wijze dienen te worden 
bekeken hoe de aansturing en aansluitend daarop de controle op het nakomen van 
afspraken kunnen worden gerealiseerd. 

8.3 Het draagvlak van de kernteams 

Deze paragraaf gaat primair over het draagvlak voor de kernteams dat bij relevante 
functionarissen in het veld is aangetroffen.' De onderzoekers matigen zich in dit 
onderzoeksverslag geen oordeel aan over de vraag in hoeverre de aanpak van zware 
georganiseerde criminaliteit door middel van een landelijke recherche zou moeten 
geschieden. 

Gebleken is dat het draagvlak van kernteams vooral moet worden gezocht bij het 
openbaar ministerie, de korpsbeheerders en de recherchedivisies bij de deelnemende 
korpsen: andere spelers hebben doorgaans te weinig zicht op kernteams om er een 
uitgesproken mening over te hebben. Vertegenwoordigers vanuit het OM tonen zich over 
het algemeen vrij positief over 'hun' teams, al wordt er wel kritiek gegeven op zaken als 
professionaliteit, informatiepositie, doortastendheid en kwaliteit van het management. De 
geinterviewde korpsbeheerders zijn evenzeer positief, al is hun bemoeienis met de 
kernteams niet overal even intensief. De divisiechefs zijn, zoals te lezen valt in de 
deelrapporten, minder enthousiast. De beoordeling wisselt, zowel tussen kernteams als 
tussen de korpsen die bij eenzelfde kernteam betrokken zijn. Globaal zijn de kernkorpsen 
tevreden, zeker wanneer het kernteam 'in huis' is gevestigd. De korpsen die verder weg 
zitten zien doorgaans voor hun korps niet zoveel meerwaarde. Ongeveer de helft van de 
divisiechefs toont zich uitgesproken kritisch over de kwaliteit van werken en de 
meerwaarde wat betreft de zwaarte van onderzoeken en het daadwerkelijk bijdragen aan 
vermindering van zwacri-problemen in de regio's. Een zekere afgunst en competitie 
kunnen dit standpunt hebben beInvloed, en met name het gegeven dat men een deel van 
de eigen capaciteit heeft moeten leveren. Het komt nogal eens voor dat kernteams de 

71 In hoofdstuk 5 is `draagviaks gedefinieerd als de goedkeuring en ondersteuning die de functionele 
omgeving (het kernkorps, andere kernteams en de rest van de politieorganisatie, het openbaar 
ministerie, de korpsbeheerder en in mindere mate bijzondere opsporingsdiensten) aan een kernteam 
geeft, onder meer tot uiting komend In een bereidheid tot samenwerking. 
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beste mensen uit de recherche in de regio's proberen weg te kapen, althans zo beleven 
divisiechefs dit, en dat wordt door hen niet op prijs gesteld. Toch kan de kritische 
opstelling van divisiechefs daarmee niet terzijde worden geschoven. De kernteams 
hebben zich voor een deel losgezongen van de organisaties en maatschappelijke 
belangen waaruit ze zijn voortgekomen, en voldoen in die zin niet altijd meer aan de 
oorspronkelijke vraag. Bij een kernteam dat zich richt op een landelijk probleemveld als 
bijvoorbeeld Schiphol kan dat beargumenteerd worden, maar elders is dat moeilijker te 
verdedigen. De toelichting bij de Regeling kernteams vermeldt dat in de voorbereiding 
van de Regeling een aantal korpsbeheerders en korpschefs het vermoeden heeft geuit 
dat als gevolg van het voeren van het beheer door den politieregio de betrokkenheid van 
de overige regio's geringer zou zijn. Hoewel de ministers indertijd aangaven dat dit niet 
het geval hoefde te zijn, moet toch worden geconstateerd dat die situatie bij het 
merendeel van de kernteams wel degelijk is aangetroffen. Het kernteam NON vormt 
hierop een uitzondering: daar is de verankering goed geregeld en geven de meeste 
bevraagde divisiechefs blijk van waardering voor de betekenis van het team voor de 
regiokorpsen. 

Wat draagvlak betreft moet voorts worden benadrukt dat het voor de informatiepositie, 
en daarmee voor het succes van de kernteams van vitaal belang is om voldoende 
geaccepteerd te zijn in de regiokorpsen. Deze vorm van draagvlak op de werkvloer stelt 
kernteamrechercheurs in staat om de voor hun aandachtsgebied relevante informatie die 
er in het land is, daadwerkelijk bijeen te brengen. Bovendien zijn verscheidene 
voorbeelden opgetekend van de noodzaak om ook in tactische onderzoeken te kunnen 
sannenwerken en elkaar bij te staan met het uitlenen van mensen en middelen en het 
anderszins faciliteren. Het is in Nederland moeilijk, en wellicht zelfs zinloos, om vanuit 
een landelijk team rechercheonderzoek te verrichten zonder de medewerking van de 
collega's in de diverse korpsen. Dit onderstreept de noodzaak van het gewaardeerd 
worden als collega's die bereid zijn te geven en nemen, lets dat werkend vanuit een 
landelijk team altijd moeilijker zal zijn dan vanuit een regiokorps. 

Bij het spreken over toekomstige ontwikkelingen zijn in dit onderzoek bij de 
geInterviewde praktijkdeskundigen verschillende voorkeuren geconstateerd wanneer het 
gaat over de inrichting van de bovenregionale recherche. De pleidooien om vooral de 
binding met de regiokorpsen in stand te houden zijn niet mis te verstaan: dit is zoals 
gezegd essentieel voor het draagvlak. Toch blijken de meeste geInterviewden 
voorstander van een effectief centraal aangestuurde recherche, zelfs van een landelijke 
recherchedienst, mits deze gedeconcentreerd wordt opgezet en er wordt gezorgd voor 
een goede verstandhouding met de regio's. Het voorbeeld van de Britse National Crime 
Squad wordt daarbij veelvuldig aangehaald. Een isolatie van de landelijke recherche kan 
worden tegengegaan door een consequente personele wisselwerking met de 
regiokorpsen te organiseren: een 'bloedsomloop' binnen de recherche, die dan wel een 
eenduidig personeelsbeleid veronderstelt. 

Opvallend, maar in het licht van de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten niet 
verrassend, is dat er bij vrijwel alle ondervraagden veel kritiek te beluisteren is op de 
aansturing en visie zoals die tot dusver op landelijk niveau vanuit het openbaar 
ministerie zichtbaar worden. Het strategisch sturingsconcept wordt als onvoldoende 
doordacht beoordeeld. De recherche is toe aan een grote sprong voorwaarts, maar uit 
deze evaluatie blijkt dat hetzelfde beslist ook geldt voor de landelijke justitiele aansturing 
waar het de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit betreft. Voorts is in dit 
onderzoek vastgesteld dat veel respondenten vraagtekens zetten bij een constructie 
waarin een centrale recherchedienst bij het KLPD zou worden ondergebracht. Hiervoor 
worden verscheidene argumenten genoemd. De ervaringen in het land met de dienst NRI 
in Zoetermeer zijn de afgelopen jaren niet positief geweest: naar de indruk van velen 
leverde dit KLPD-onderdeel maar een beperkte meerwaarde in de bestrijding van de 
zware georganiseerde criminaliteit. De dienst Recherche Onderzoeken in Driebergen is 
hier weliswaar van te onderscheiden, maar ook het daar ondergebrachte Landelijk 
Recherche Team is -ondanks de grote ambities- voor de andere kernteams geen 
inspirerend voorbeeld gebleken. Bij het KLPD zullen dan ook forse verbeteringen en 
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investeringen nodig zijn om een omvangrijk en innovatief operationeel 
rechercheapparaat te kunnen dragen. Bij de leidinggevenden 'in het veld' bestaat vooral 
draagvlak voor een doorontwikkeling van de kernteams in de richting van een nationale 
recherchedienst met een gedeconcentreerde opzet. Een betere afstemming tussen de 
teams zou al direct voor een verhoging van de effectiviteit kunnen zorgen. Een directe 
(ook fysieke) samenhang tussen de medewerkers die de intelligence verzorgen en de 
tactisch uitvoerenden is daarnaast een doorslaggevende succesfactor gebleken bij het 
kernteamwerk. 

8.4 De waarborging van kwaliteit 

Sedert enige jaren neemt kwaliteitsmanagement een belangrijke plaats in binnen de 
Nederlandse politie. Dit heeft zijn weerslag gevonden bij de kernteams: de Regeling 
kernteams bepaalt in artikel 14 dat ten aanzien van de inrichting van de jaarrekening het 
voorgeschreven Informatiemodel wordt gehanteerd. Dit Informatiemodel, in werking 
getreden op 24 december 2000, schrijft het format voor waarin de kernteams dienen te 
rapporteren. Het betreft bier een ultbreiding van het op het INK-model gebaseerde 
Informatiemodel dat voor de gehele Nederlandse politie geldt en in de Politiewet is 
opgenomen. 

Mede door dit Informatiemodel heeft het kwaliteitsdenken bij het management van alle 
kernteams ingang gevonden. Wel troffen we een ruime bandbreedte aan tussen het 
beperkt toepassen van INK-formats en terminologie daar waar men voor de buitenwereld 
zichtbaar is, en het integraal verwerken van de kwaliteitsfilosofie in alle werkprocessen 
en producten. Het laatste komt bij enkele kernteams voor: daar praten ook de 
uitvoerenden over Abrio en de producten waar men binnen het RWOV-kader aan werkt. 
Bij andere kernteams zijn de stukken voor de planning- en controlcyclus conform de 
voorgeschreven velden gemodelleerd, en fungeert de kernteamchef in feite als een tolk 
tussen de 'kwaliteitstaal' van het beleid en het recherchejargon op de werkvloer. 
Veelzeggend genoeg bleek tijdens dit onderzoek dat de meeste kernteams niet in staat 
waren om ons desgevraagd informatie betreffende de afgesloten en lopende onderzoeken 
te verstrekken op een wijze die inzichtelijk maakt welke investeringen aan capaciteit er 
zijn gedaan en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Deze informatie werd in sommige 
gevallen pas verstrekt na afsluiting van het onderzoek, zodra de kernteamleiding de 
concept-rapportage betreffende hun team kreeg voorgelegd. Bij een volledig 
doorgevoerd kwaliteitsrapportagesysteem had het aanleveren van dergelijke 
basisinformatie geen problemen op mogen leveren. 

Iedere organisatie maakt zijn eigen ontwikkeling in kwaliteit door, maar het is 
opmerkelijk dat verscheidene kernteams op zichzelf een kwaliteitshandboek en andere 
producten ontwikkelden, of !lever: lieten ontwikkelen door adviesbureaus. Hoewel er zich 
sinds begin 2000 wat samenwerking tussen de teams betreft een gunstige wending 
aftekent, zou er met name op het gebied van kwaliteitszorg nog meer van elkaar kunnen 
worden geleerd en gebruikt. Ook zou vanuit het ministerie van BZK op dit gebied meer 
kunnen worden aangereikt. Onderwerpen als waardering door klanten en door 
maatschappij (respectievelijk veld 7 en 8 van het INK-model) blijken voor nagenoeg alle 
teams lastig concreet te maken. Ook standaardformats en model-P.V.'s blijken door 
verschillende teams onafhankelijk van elkaar in eigen huis te zijn ontwikkeld. Het viel in 
dit verband op dat bij vrijwel ieder team het zelf (laten) ontwikkelen van standaard Word 
en Excel macro's voor operationele formulieren als een betekenisvolle innovatie wordt 
vermeld. Meer voor de hand zou liggen dat zou liggen dat deze standaardtoepassingen 
gezamenlijk in het kader van het Abrio-programma ontwikkeld zouden worden. Naarmate 
kernteams meer centraal worden aangestuurd wordt het beter mogelijk om innovatief 
werken via bijvoorbeeld het Abrioprogramma te bevorderen, vernieuwingen te testen in 
de praktijk en good practices te verspreiden. 

In hoeverre de kernteams als lerende organisaties' kunnen worden aangemerkt is lastig 
aan te geven. Formeel is afgesproken dat alle kernteamonderzoeken met behulp van de 
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ZERO-methode worden gedvalueerd, maar in de praktijk zijn nog niet alle kernteams zo 
ver. In die gevallen waar er wel geevalueerd wordt, is het van belang er op te letten wat 
er met de aanbevelingen wordt gedaan. Enkele teams brengen die onder in de 
beleidsplannen en managementrapportages, wat enige garantie biedt dat er 
daadwerkelijk een lerend en verbeterend effect zal optreden. Omdat evaluatie en 
feedback van wezenlijk belang zijn voor een lerende organisatie zouden de kernteams er 
van profiteren wanneer zij stelselmatig op de hoogte zouden worden gehouden van de 
behaalde resultaten in de fase van vervolging en ontneming: daarmee kan men in 
tactisch en strategisch opzicht zijn voordeel doen. Wanneer de resultaten van alle 
zaaksevaluaties centraal worden bijeengebracht en geanalyseerd, zou het mogelijk 
worden om veel gerichter en beter geInformeerd te kunnen sturen op verbetering van 
kwaliteit en effectiviteit. 

Een instelling die van groot belang zou kunnen zijn voor de kwaliteitsverbetering van de 
kernteams is het expertisecentrum Lexpo. Hiervan maken de teams echter slechts in zeer 
beperkte mate gebruik. Eind 2000 heeft Lexpo een presentatie gegeven op het overleg 
van kernteamofficieren. Vervolgens zouden er weer bilaterale contacten moeten 
ontstaan, maar dat is alleen gebeurd met KTZ en in wat mindere mate met KTNON. De 
chefs van de overige kernteams hebben aangegeven niet zo'n behoefte te hebben aan 
Lexpo. Zij willen hooguit zo nu en dan van gedachten wisselen over bepaalde kwesties en 
standpunten uitwisselen. Vanuit Lexpo is er vervolgens ook niet meer op geInvesteerd. 
Nu in dit onderzoek is vastgesteld dat meerdere kernteams ieder voor zich overzichten 
van jurisprudentie en dergelijke bijhouden, ligt het voor de hand als het openbaar 
ministerie ook hierin meer sturend optreedt. 

De kernteams kunnen op de diverse taken worden gestimuleerd om te groeien tot het 
niveau dat de beste op ieder taakveld heeft bereikt. Sommige kernteams zijn sterk in 
operationele intelligence, zoals KTH en KTNON. Anderen ontwikkelen een grondig 
probleeminzicht en materie-expertise, zoals de USD en (ten minste in aanleg) KTR en 
KTRR. Op preventie zijn weer andere voorlopers te identificeren, terwijI het innovatief 
vermogen eveneens ongelijk is verdeeld. Deels zijn deze verschillen het gevolg van 
divergerende strategieen, deels van een gelukkig gekozen aandachtsveld, deels van 
toeval en deels van een lokaal gegroeide recherchecultuur die stimulerend of juist 
belemmerend werkt. In dit rapport zijn niet op alle onderwerpen duidelijke voorlopers 
benoemd, omdat dit de acceptatie en veranderbereidheid bij de `niet-genomineerden' 
niet ten goede komt. De evaluatie levert echter, met name in de deelrapporten, wel een 
duidelijk beeld op van de sterke kanten van afzonderlijke kernteams en in die zin zijn er 
'good practices' aan te ontlenen. 

Concluderend kunnen we vaststellen dat de geIntensiveerde aandacht voor kwaliteitszorg 
een zekere doorwerking heeft in de kernteams, maar dat de praktijk weerbarstig blijkt. 
Er liggen verbeterkansen, met name op het punt van de zaaksevaluaties en de centrale 
terugkoppeling en analyse daarvan, alsmede bij het centraal beschikbaar stellen van 
kennis en hulpmiddelen op dit terrein. Een strikte doorvoering van het RWOV op het 
niveau van de bovenregionale opsporing biedt een duidelijk fundament voor 
transparantie en kwaliteitsverbetering. 

8.5 Slot: de meerwaarde in balans 

Dit afsluitend hoofdstuk beoogt vast te stellen in hoeverre de kernteams aan de eisen en 
verwachtingen ten aanzien van hun meerwaarde voldoen. Duidelijk is allereerst dat de 
teams onderling teveel verschillen om een algemeen geldende conclusie te kunnen 
formuleren. In hoeverre een specifieke meerwaarde wordt waargemaakt laat zich dan 
ook het beste per afzonderlijk team beantwoorden aan de hand van de gedetailleerde 
deelrapporten. Ten tweede is het door ontbrekende en incomplete informatie niet 
mogelijk gebleken om de resultaten van de teams kwantitatief in beeld te brengen, zodat 
op grond daarvan geen oordeel kan worden gevormd. Desalniettemin is in de voorgaande 
paragrafen gepoogd om enige hoofdlijnen te trekken. 
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In algemene zin kan worden gesteld dat wat de opsporing betreft een groot deel van de 
kernteamonderzoeken waarvan de onderzoekers vertrouwelijk kennis konden nemen niet 
dusdanig omvangrijk en gecompliceerd is, dat een goed geoutilleerde regiorecherche 
(met meer capaciteit, die nu immers bij de kernteams zit) zulke zaken niet zou kunnen 
oppakken. loch wordt het vermogen van de kernteams om 'uit de wind' complexe 
onderzoeken te verrichten en expertise te ontwikkelen het meest genoemd als het om 
meerwaarde gaat, en dat is ook beslist een factor die de meerwaarde mede bepaalt. De 
kracht van de kernteams zit vooral in de samenhang en continufteit: door bijvoorbeeld 
jarenlang Turkse heroInezaken te draaien en vooral daarin stelselmatig informatief te 
investeren en met andere instanties samen te werken, ontstaat een inzicht waardoor 
zaken sneller te plaatsen en aan elkaar te knopen zijn. Verscheidene geinterviewden 
menen dat hierdoor het identificeren en aanpakken van de werkelijk invloedrijke spelers 
in een misdaadmarkt beter mogelijk wordt, en zaken zich door ervaring en inzicht veel 
sneller laten oplossen. Hoewel de redenering alleszins logisch klinkt, liet dit snellere 
oplossen van zaken zich in deze evaluatie niet empirisch vaststellen: daarvoor zouden 
meer gedetailleerde vergelijkende zaaksanalyses nodig zijn. 

Een kernteam zou voorts als meerwaarde hebben dat het als een breed erkend 
informatieknooppunt fungeert: als je iets met een specifleke prioritaire problematiek rond 
georganiseerde criminaliteit wilt, kun je dathr terecht. Zolang de politiele 
informatiesystemen nog de beperkingen hebben van vandaag de dag, blijft een dergelijk 
fysiek contactpunt onontbeerlijk. De combinatie van krachtige en doelgerichte 
intelligence en tactische slagkracht is het geheim van een succesvol kernteam. Weten 
wat er speelt door onder meer eigen tactisch onderzoek, dat verrijken in een 
intelligenceproces, en er dan ook zelf weer wat mee kunnen doen is niet voor niets het 
credo van informatiegestuurde opsporing. De kernteams Noord- en Oost Nederland, 
Haaglanden/Hollands Midden en Zuid-Nederland in samenhang met de Unit Synthetische 
Drugs, slagen er beter dan anderen in om de intelligence-functie zodanig in te richten dat 
zowel expertise als bruikbare intelligence voor operaties worden verworven. 

Uft dit evaluerend onderzoek is een wisselend beeld ontstaan voor wat betreft de rol van 
de kernteams als expertisecentra voor politie Nederland. Sommige teams maken die rol 
zeer zeker waar: dat geldt in ieder geval voor KTNON en voor de Unit Synthetische 
Drugs, die aanspreekpunt zijn geworden voor collega's in binnen- en buitenland. Andere 
teams worden vrijwel nergens genoemd als aanspreekpunt voor een bepaald 
criminaliteitsveld: dit geldt voor KTA en voorlopig ook nog voor KTRR en KTR. 

De meerwaarde van de kernteams is negatief beInvloed door de gebrekkig gebleken 
landelijke strategische aansturing; deze behoeft dan ook ingrijpende verbetering. Een 
betere informatiehuishouding is hierbij een voorwaarde. Naast de al genoemde 
criminaliteitsbeelden, die beter op elkaar moeten gaan aansluiten, is er sinds het werk 
van de onderzoekgroep-Fijnaut voor de commissie-Van Traa halverwege de jaren 
negentig een schat aan wetenschappelijke inzichten verworven die tot dusver 
onvoldoende wordt benut. Bij het verbeterproces naar een bevredigend landelijk 
criminaliteitsbeeld zouden dan ook wetenschappelijk adviseurs moeten worden 
ingeschakeld, met als deel van hun opdracht om de al beschikbare kennis gestructureerd 
in dit proces in te brengen. Er is al veel bekend over diverse vormen van georganiseerde 
criminaliteit, zonder dat deze kennis in voldoende mate beschikbaar komt voor de 
beleidsvorming. 

De potentiele meerwaarde lijdt tot slot sterk onder het zorgelijke kwaliteitstekort van 
kernteammedewerkers: een niet eenvormig personeelsbeleid, een afwezig MD-beleid 
voor de recherche, manco's in de opleidingsfaciliteiten op verschillende niveaus en de 
belemmeringen die er voor medewerkers zijn om carriere te maken in het recherchevak 
zijn met name hieraan debet. Er is over de voile breedte behoefte aan een formele en 
inhoudelijke herwaardering van de recherche. 
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I. Kernteam Noord en Oost Nederland 

Vooraf: korte geschiedenis en algemene gegevens 

Het kernteam Noord- en Oost Nederland (verder KTNON) werd op 1 septennber 1993 
opgericht op basis van een twee maanden daarvoor afgesloten convenant (Lensvelt-
Mulders et al 1998: 3). KTNON wordt gedragen door negen politieregio's: Groningen, 
Friesland, Drenthe, Dsselland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost Gelderland, 
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. De formatieve sterkte bedroeg bij aanvang 1 
procent van de sterkte van deze regio's. 

KTNON heeft als aandachtsgebieden Turkije en Oost Europa gekregen. Eind 1998 wordt 
de Unit Mensensmokkel (verder: UMS) aan het team toegevoegd. De UMS is in 2001 
onderwerp geweest van een aparte tussentijdse evaluatie (Faber en Ter Horst 2001). Om 
die reden vormt de UMS verder geen onderwerp van de onderhavige rapportage. 72  

KTNON is beheersmatig als een zelfstandige eenheid ondergebracht bij de politieregio 
Ihselland, zodat de driehoek van dat regiokorps, bestaande uit de burgemeester van 
Zwolle als korpsbeheerder, de hoofdofficier van Justitie van het parket Zwolle en de 
korpschef van IJsselland, voor de dagelijkse gang van zaken bij het kernteam 
verantwoordelijk zijn. De gezagsmatige aansturing berust bij de hoofdofficier, in de 
dagelijkse praktijk vervult de co6rdinerend kernteamofficier de gezagsrol. Deze werkt 
hiertoe zeer nauw samen met de kernteamchef. De kernteamofficier is tevens CIE-
officier. Drie zaaksofficieren van justitie hebben de leiding over opsporingsonderzoeken 
van KTNON. 

Het kernteam opereert vanuit een viertal locaties, geografisch verspreid over diverse 
plaatsen in Noord-Oost Nederland. De formele sterkte van het team, inclusief de UMS, 
bed roeg per 1 januari 2001 138,1 fte (Beleidsplan 2002: 22). Dit is exclusief het 
infiltratieteam. Naast de formatieve sterkte zijn er nog 15 medewerkers boven de 
formatie bij KTNON geplaatst, afkomstig uit de FIOD, het KLPD, IPIT en VROM. 
Medewerkers kennen een maximale functieduur van zes jaar, eventueel te verlengen met 
twee jaar. De organisatiestructuur is per 1 januari 2002 als volgt: 
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Een meer gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van de UMS is te vinden in Faber en Ter 
Horst (2001: 24-25). 
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Zoals uit het organigram blijkt, beschikt KTNON over een zelfstandige eenheid Techniek 
& Ondersteuning waarin ook de dynamische observatietaak is ondergebracht, en een 
Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Daarnaast is het Politieel Infiltratie Team (PIT) 
beheersmatig bij KTNON ondergebracht. Deze recherche ondersteuningseenheid wordt, 
evenals het kernteam, gedragen door de negen regiokorpsen. Het functioneert 
grotendeels afgeschermd van de rest van het kernteam en blijft in dit onderzoek verder 
buiten beschouwing. 

De personele capaciteit van KTNON bestaat voor 75% uit medewerkers met een 
executieve status, terwijI 25% een administratief/beleidsmatige of technische functie 
heeft (Jaarverslag 2000: 45). Deze capaciteit is als volgt verdeeld: 

Beoordeling in de tussenevaluatie van 1998" 

Net IVA signaleerde in 1998 een complexe aansturing ten gevolge van het functioneren 
vanuit negen politieregio's en twee ressorts (Leeuwarden en Arnhem). Ook werd op de 
werkvloer als onbevredigend ervaren dat door de verspreide huisvesting leidinggevenden 
niet voortdurend fysiek aanwezig konden zijn. Het verwerven van kernteamwaardige 
onderzoeken zou in de toekomst een probleem kunnen worden. Er waren tot slot 
signalen dat de terugplaatsing van kernteammedewerkers in de regio's niet goed verliep. 
Als meerwaarde werd door betrokkenen ervaren dat er langdurige onderzoeken met een 
Internationale dimensie werden gedraaid, die een grote maatschappelijke impact hadden. 
Dergelijke onderzoeken zouden zonder de kernteamstructuur niet zijn verricht binnen het 
samenwerkingsverband. KTNON gold als expertisecentrum op het gebied van Turkse 
georganiseerde criminaliteit. 

Onderzoeksverloop 

De ontvangst en medewerking bij KTNON waren optimaal. Documenten werden, nadat de 
toestemming was geverifieerd, direct verstrekt. Net  team hanteert een informatiebeleid 
naar de buitenwereld van 'openbaar, tenzij', wat betekende dat veel documentatie 
zonder bezwaren kon worden meegenomen. Sommige stukken, zoals beleidsplannen, 
bestaan uit een 'open' en een vertrouwelijk Ispecifiek' deel. De vertrouwelijke stukken 
werden op locatie bestudeerd. De beleidsstukken van KTNON zijn helder opgezet en goed 
verzorgd. Het kernteam brengt met regelmaat openbare producten uit op de 
aandachtsgebieden en draagt zodoende bij aan de transparantie van haar activiteiten. 

De interviews in relatie tot KTNON zijn gehouden met de burgemeester van Zwolle als 
korpsbeheerder, de hoofdofficier van het parket Zwolle en de korpschef van het 
kernkorps Usselland. Bij het OM is verder met de coardinerend kernteamofficier 
gesproken. Binnen KTNON hebben interviews plaatsgevonden met de chef kernteam, de 
coordinator van de unit Oost-Europa, het afdelingshoofd Opsporingsonderzoeken, een 
financieel deskundige, de chef van de unit T&O, alsmede de voorzitter van de OC. 

73  De tussenevaluatie van de kernteams door het IVA in 1998 leverde een publieke eindrapportage op 
(Gooren et al. 1998), en vertrouwelijke deelrapporten over de afzonderlijke teams. De belangrijkste 
bevindingen uit het deelrapport over KTNON (Lensvelt-Mulders et al. 1998) worden hier globaal 
samengevat. 
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Het uitzetten van de enquete werd door beleidsmedewerkers van het kernteam goed 
ondersteund. De digitale vragenlijst werd op het interne netwerk geplaatst en 71 ex-
medewerkers kregen de diskette toegestuurd. De respons was 62 medewerkers (40,3%) 
en 22 ex-medewerkers (31%). Een drietal diskettes van ex-medewerkers kwam te laat 
terug voor verwerking. Uit toelichtingen bij de antwoorden blijkt dat sommige scores 
(zoals kernteamwaardigheid van gedraaide onderzoeken) kunnen zijn beinvloed door wat 
er plaatsvindt op het aandachtsveld mensensmokkel, dat echter niet in dit onderzoek is 
meegenomen. 

1.1 Leiderschap 

De chef van het kernteam Noord- en Oost Nederland opereert in diverse nationale 
gremia. Als voorzitter van het overleg van kernteamchefs drukt hij een duidelijk stempel 
op het strategisch beleid. De korpschef van het kernkorps, de regio Usselland, geeft aan 
dat simpele, slagvaardige procedures en heldere lijnen in combinatie met een zware 
teamchef essentiele succesfactoren zijn bij rechercheteams. Hij heeft dertien jaar lang 
als chef RBT gefunctioneerd en daarbij een zeer hoog oplossingspercentage weten te 
bereiken. Dat kon vooral omdat er heel strakke procedures golden en er een baas was 
'met een rang teveel'. Daardoor werd er door korpschefs direct geluisterd, kon het team 
slagvaardig opereren en dingen voor elkaar krijgen. Die les moet volgens deze korpschef 
ook bij de kernteams goed in het oog worden gehouden. De chef kernteam moet 
tenminste direct worden `opgehangen' aan het lid van de korpsleiding met de 
rechercheportefeuille. 

Binnen het kernteam krijgen de overige leidinggevenden eigen beleidsruimte. 
GeInterviewden geven aan dat aan kwalitatief goed leiderschap binnen KTNON veel 
belang wordt gehecht; dit komt ook in de documentatie naar voren. Men werkt met 
leiderschapsprofielen en management development trajecten: jaarlijks gaan vier tot zes 
tactisch leidinggevenden naar de door de gezamenlijke kernteams georganiseerde 
module ontwikkeling persoonlijk leiderschap of naar de door het LSOP verzorgde 
Leergang Leiderschap op Operationeel niveau (LLO). Het Beleidsplan 2002 (p. 6) geeft 
aan dat leidinggevenden zoveel mogelijk aanwezig moeten zijn bij acties, evenementen 
in kernteamverband en dergelijke, ook in de hoedanigheid van hulpofficier. 
Leidinggevenden hebben voorts de verantwoordelijkheid voor een goede introductie door 
middel van het Introductie- en inwerkprogramma nieuwe collega's'. 

1.2 Beleid en strategie 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

1.2.1 Missie, visie en strategie 

De missie van KTNON is als volgt geformuleerd. 

"Het kernteam Noord- en Cost Nederland draagt bij aan de taak van de Nederlandse politie in het 
bevorderen van een leefbare en veilige samenleving. Hierbij is het kernteam NON specifiek belast 
met de bestrijding van georganiseerde misdaad op de aandachtsgebieden Turkije, Oost-Europa 
en Mensensmokkel en -handel. In deze bestrijding zorgt het kernteam NON voor nationaal 
inzicht, opsporing, ontneming, advisering en kennisdeling op de aandachtsgebieden. 74  Als geheel 
wil het kernteam NON toegevoegde waarde leveren voor de politie en justitie."(Beleidsplan 2002: 
9-10) 

De vraag hoe deze missie uit te voeren is verwoord in de visie: 

"Het kernteam is: 

• probleem georienteerd (we pakken dingen op vanuit de vraag "wat is het probleem" en niet ad 
hoc) 

74  Uitzondering: het nationaal inzicht op aandachtsgebied mensensmokkel en -handel wordt verzorgd door 
het IAM van het KLPD. 
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• open en transparent (hoewel er sommige zaken geheim blijven, streven we naar een zo groot 
mogelijke openheid en transparantle, zodat we controleerbaar blijven) 

• innovatief (juist wij hebben de mogelijkheden gekregen on nieuwe methoden te ontwikkelen en 
problemen op te lossen waar de staande organisatie veelal niet voldoende tijd voor heeft) 

• leading (we willen behoren tot de eredivisie, we willen goed zijn, eigenlijk de beste, om zo 
toegevoegde waarde te kunnen leveren) 

• voortdurend lerend (innovatief en leading betekent dat we constant willen leren van elkaar en 
anderen on zo mee voorop te open) 

• partner (nationaal en internationaal streven we naar echte samenwerking, we willen en partner 
zijn van onze relevante omgeving) 

• werkklimaat gericht op ontplooiing en kennisdeling (elke medewerker bij het kernteam NON 
krijgt de kans zich te ontplooien, dit is de basis voor ontwikkeling van het kernteam NON. 
Daartegenover staat de verplichting dat opgedane kennis wordt gedeeld zowel binnen als 
buiten het kernteam NON)." 

Missie en visie van het kernteam zijn in 2001 herijkt: leading willen zijn op de 
aandachtsgebieden staat nu centraal. Als gevolg hiervan is het kernteam per januari 
2002 georganiseerd naar de aandachtsgebieden: alle deelprocessen worden uitgevoerd 
binnen een afdeling Turkije en een afdeling Oost-Europa. De afdelingsmanager draagt 
integrale verantwoordelijkheid (Beleidsplan 2002: 11). 

Als richtpercentage voor de verdeling van de opsporingscapaciteit geldt: 60% 
onderzoeken op de aandachtsgebieden, 30% onderzoeken geografische aard, en 10 0/0 
expertise ondersteuning van de negen regio's inzake regionale onderzoeken op de 
aandachtsgebieden (Beleidsplan 2002: 10-11). 

KTNON onderscheidt vier deelprocessen (Beleidsplan 2002: 11) 

1. inzicht en strategievorming 

2. verkennend onderzoek en/of projectvoorbereiding 

3. opsporing 

4. advisering en kennisdeling 

KTNON heeft het kwaliteitsmodel omarmd, hetgeen tot uitdrukking komt in de 
werkprocessen en de documenten in het kader van de planning en controlecyclus. In de 
werkprocessen worden de in Abrioverband ontwikkelde standaards gebruikt. Voorts 
wordt de kwaliteitscultuur actief bevorderd door het stelselmatig uitvoeren van evaluaties 
als onderdeel van ieder onderzoek. De resultaten daarvan worden in de Maraps 
verantwoord, en in de vorm van verbeterprocessen kernteambreed geImplementeerd 
(Beleidsplan 2002: 6). 

STRATEGIE OP DE AANDACHTSGEBIEDEN 

Het kernteam heeft de aanpakstrategie per aandachtsveld vastgelegd in het algemeen 
deel van de criminaliteitsbeeldanalyses. Deze strategie en tot op zekere hoogte ook de 
organisatie van de werkprocessen in een kernteam hangen samen met de 
karakteristieken van het aandachtsveld. Voor de Turkse georganiseerde criminaliteit 
geldt, kort gezegd, dat het daarbij vooral gaat om de handel in verdovende middelen 
(met de nadruk op heroine) en daaruit voortvloeiende criminaliteit als geweldsdelicten, 
vuurwapenhandel en witwaspraktijken. Daarnaast vindt ook mensensmokkel en het 
illegaal tewerkstellen van werknemers pleats. Deze activiteiten hebben een sterk 
internationaal karakter, waarbij Nederland gebruikt wordt als internationaal 
"scharnierpunt" in de distributie van verdovende middelen naar West-Europa (Beleidsplan 
2002: 13-15). Wat het aandachtsgebied Turkije betreft concentreert KTNON zich op 
groepen die zich richten op de export van heroine vanuit Turkije naar West-Europa, met 
Nederland als distributieland. De strategie bestaat uit het verkrijgen van actueel inzicht 
in relevante netwerken, inzicht in de ontwikkeling van geweld binnen dit 
aandachtsgebied, en inzicht in de relatie tussen georganiseerde criminaliteit en 
problematiek op wijkniveau. In 2001 werden als nieuwe elementen in de strategie 
benoemd: de ontwikkeling van een zo breed mogelijke strategie voor de bestrijding van 
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Turkse georganiseerde criminaliteit in Nederland; de samenhang tussen het nationale en 
internationale niveau, naar een meer integrale aanpak, een eenduidig beleid zowel 
regionaal als landelijk, een vooraanstaande plaats voor financieel rechercheren, het 
vergroten van inzicht op geweldsincidenten en de sannenhang met activiteiten van Turkse 
criminele netwerken, en tot slot onderzoek naar regionale en lokale ontwikkelingen in 
samenwerking met het IPIT (Beleidsplan 2001: 10). 

De Oost-Europese georganiseerde criminaliteit, het tweede aandachtsgebied van KTNON, 
toont een ander beeld. Na eerdere verkenningen van autodiefstallen, mensenhandel en 
prostitutie in relatie tot het aandachtsgebied legt het kernteam nu de nadruk op de 
vatbaarheid van het financieel en economisch verkeer in Nederland voor delicten als 
fraude en witwassen. 75  De Oost-Europese georganiseerde criminaliteit zou zich 
kenmerken door: 

• Het strategische karakter en de hogere opleiding van de criminelen; 

• De vermenging met openbaar bestuur, handel en economisch verkeer; 

• De verwevenheid met horeca, detail- en groothandel in de consumptiegoederensfeer en 
hieraan gerelateerde im- en export in Rusland alsmede de verwevenheid met de 
delfstoffenbranche; 

• De vermenging met distributie en andere infrastructurele aspecten zoals banken en transport; 

• De sterke groei in internationale dimensie; 

• De mondiale samenwerking met andere criminele groepen. 

De kernteamchef geeft aan wat het uitvoeren van onderzoeken op Oost-Europese 
criminelen bijzonder maakt. 

"If you want to fight crime you have to know the business", zo zei een Engelse politieofficier eens. 
En daar zijn we dan ook mee bezig. Het monitoren van geld- en goederenstromen is heel 
belangrijk in dat verband. Dat vergt een andere aanpak, een ander soort onderzoeken. 
Oosteuropese daders zijn zo professioneel, je ziet het haast niet. 

In het jaar 2000 streefde het kernteam ten aanzien van het aandachtsgebied Oost-
Europa naar verkrijgen van zicht op verdachte financiele stromen, op 
organisatiecriminaliteit, en meer specifiek op een beeld van de Rotterdamse haven in dit 
verband (Jaarverslag 2000: 12). Voor 2001 werd een completer overzicht van Oost-
Europese criminaliteit geambieerd, onder meer door in samenwerking met de FIOD/ECD 
relevante financieel-economische gegevens te verzamelen ten behoeve van een samen 
met het IPIT op te stellen dreigingsbeeld. Ook zou inzicht moeten worden verkregen in 
het profiel van Oost-Europese criminele groepen, in internationale ontwikkelingen met 
name in Berlijn, Antwerpen en Wenen, en de betekenis hiervan voor Nederland 
(Beleidsplan 2001: 8-9). 

Van de kernteammedewerkers die aan de enquete deelna men, meende 71% dat de 
aandachtsgebieden van het kernteam goed zijn gekozen. 79% vond dat de onderzoeken 
binnen het aandachtsgebied passen. 60% stelt dat de onderzoeken ook kernteamwaardig 
zijn. 76  

1.2.2 Inzicht, verkennend onderzoek en intelligence 

Er is bij het kernteam Noord- en Oost Nederland geen informatieplatform zoals 
voorgeschreven in de OM-instructie Informatieplatforms. Wel is binnen de regio's enige 

75  Bron van het navolgende: Kernteam Noord- en Oost-Nederland, Afdeling Informatie, Unit Oost-Europa, 
2000a. Dit eerste criminaliteitsbeeld is inmiddels eind 2001 vervangen door een tweede versie, die 
echter voor dit onderzoek niet meer kon bestudeerd. 

76  Bij deze vraag antwoordt een grote groep (29%) in de middencategorie geen ja/geen nee. Uit 
toelichtend commentaar komt naar voren dat met name onderzoeken op mensensmokkel volgens de 
respondenten wat zwaarte betreft ook wel door de regionale recherche zou kunnen worden gedaan als 
daar capaciteit beschikbaar zou zijn. 
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samenwerking op gang gebracht, onder meer bij het vervaardigen van de 
Criminaliteitsbeeldanalyses (CBA's). Ook is het de bedoeling dat de ZwaCri-registers 
zullen worden gekoppeld. Voor 2002 staat aangekondigd dat door middel van het 
stapelen van de criminaliteitsbeelden van de regio's en het kernteam NON een 
informatieplatform tot stand zal worden gebracht (Beleidsplan 2002: 43). De 
coardinerend kernteamofficier is nauw betrokken bij het samenstellen van de 
criminaliteitsbeeldanalyse en heeft een 'kritische leesfunctie' in het concept-stadium. 

Net intelligence proces krijgt veel aandacht bij KTNON, wat onder meer tot uiting komt 
doordat op de aandachtsgebieden Oost-Europa en Turkije de intelligence-positie centraal 
is gesteld. Hiervoor krijgt het opzetten en onderhouden van nationale en internationale 
netwerken de eerste prioriteit. Door het voortdurend gericht scannen van actuele en 
nieuwe ontwikkelingen wordt inzicht en expertise ontwikkeld die meerwaarde heeft voor 
de informatiegestuurde opsporing (Beleidsplan 2002: 6). Aileen op basis van overzicht on 
inzicht kunnen, aldus het KTNON, immers probleemgerichte keuzes worden gemaakt ten 
aanzien van welke criminele groepen word -en aangepakt en op welke wijze. Hier wordt bij 
aangetekend dat toegang tot registers in dit geval van belang is, maar dat blijkt dat met 
name restinformatie on nieuwe actuele ontwikkelingen niet is opgenomen in 
geautomatiseerde systemen. Daarom is een actueel en persoonlijk netwerk een 
voorwaarde om aan informatiegestuurde opsporing te doen: "intelligence is en blijft 
mensenwerk" (Beleidsplan 2002: 17). 

Voor 2002 is gepland dat op de aandachtsgebieden Turkije on Oost-Europa ieder vijf 
potentiele onderzoeken worden voorbereid (Beleidsplan 2002: 51-52). Doze kunnen 
vervolgens afhankelijk van de beschikbare tactische capaciteit nader worden beschreven 
of opgepakt. 

Het kernteam is zelf redelijk tevreden over het criminaliteitsbeeld dat men van Turkije 
heeft kunnen maken. De kernteamchef meent dat wat Turkse georganiseerde 
criminaliteit betreft nu vrijwel alles in een context kan worden geplaatst, al is het nog 
niet maximaal. Hij benadrukt dat het groot verschil maakt wanneer eon team werkelijk 
greep krijgt op een terrein of probleemveld: de kernteamonderzoeken op Turkse groepen 
bijvoorbeeld gaan nu sneller dan bij anderen. Dat toont volgens hem de effectiviteit aan 
van kennis on specialisme die in zes jaar zijn opgebouwd. 

Tussen de aandachtsvelden Turkije on Oost-Europa zijn grote verschillen. Waar Turkse 
drugscriminaliteit on gewelddadige delicten al ruim twintig jaar tot het vaste menu van 
de Nederlandse recherche behoren, is Oost-Europa een betrekkelijk nieuw 
aandachtsveld. Het blijkt dan lastig goede informatie te krijgen, zoals de unitcobrdinator 
aangeeft. 

Onze informatiepositie in Nederland is moeizaam, de CIE-informatie komen we bijvoorbeeld 
moeilijk aan. In HKS is elgenlijk geen naslag mogelijk op landen, en de MRO-meldingen kennen 
geen nationaliteit. Je kijkt dus naar afgesloten onderzoeken en gaat naar de infodesks, waarbij je 
dan afhankelijk bent van de informatie die zij hebben. De infodesks in Haaglanden en Hollands 
Midden bijvoorbeeld waren prima, die gaven uitvoerig wat er gespeeld had. Amsterdam had niets. 
Al met al was het een mager resultaat, we schatten zo'n zestig procent dekkend. Via liaisons van 
de CRI hebben we gekeken welke zaken er de afgelopen twaalf maanden voor Nederland zijn 
gedaan, dan zie je de gaten, daardoor zijn we nu zo'n tachtig procent dekkend. (..) Om een 
landelijk dekkend beeld te krijgen worden cross-checks uitgevoerd bij landelijk opererende 
diensten en teams die onderwerpgericht zijn. Daarnaast zijn onze uitkomsten vergeleken met 
andere inventarisaties, zoals de EU-inventarisatie. 

De kernteamofficier bevestigt dat het zicht krijgen op de Oost-Europese georganiseerde 
criminaliteit eon lastige opgave is. 

Het beeld moet je zelf ontwikkelen, en dan lijkt het soms op een onzichtbare beer: je trekt aan 
een van de poten, maar of het een grote of een kleine beer is weet je nog niet, en misschien zit 
er wel een moederbeer aan vast. We hebben aanvankelijk enkele zaken rond liquidaties 
bijgelopen, daar zagen we de verwevenheid van bovenwereld en onderwereld. We stelden vast 
dat het meer netwerken waren, met kleine piramidetjes erin. Maar je moet wat Oost-Europa 
betreft wel realistisch zijn: wij gaan niet de georganiseerde criminaliteit in Rusland bestrijden. De 
vragen hier zijn: wat zijn invloeden op Nederland, en wat kunnen wij daar aan doen? 
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De officier benadrukt dat doordat het kernteam de Oost-Europese criminaliteit 
onderzoekt, er ten minste geen witte vlek is die onbeheersbaar wordt. 

We geven aan waar aanpassing van regelgeving gewenst is. Sommige situaties met legale 
financiele constructies zijn ronduit een gotspe: er is bijvoorbeeld nauwelijks controle op 
rekeningen van niet-ingezetenen. Maar als wij tijdens een onderzoek weet krijgen van een 
depositorekening met 25 miljoen er op, tegen nul komma nul procent rente, dan weet je toch dat 
hier iets merkwaardigs speelt. Het probleem van de trusts hebben wij aangegeven: als minister 
De Vries op de Antilien spreekt, horen wij onszelf terug. Die adviezen en conclusies in het 
criminaliteitsbeeld hebben dus invloed. 

De unit Oost-Europa heeft goede resultaten geboekt met het `doorlichten' van BOD-
informatie door die tegen het ZwaCri-register uit te draaien: dat leverde onopgemerkt 
gebleven verbanden op, onder meer in de sigarettensmokkel. Men ziet nog meer kansen 
wanneer informatie over rechtshulpverzoeken die op Oost-Europa betrekking hebben, 
aan KTNON zou worden doorgegeven: dat blijft nu achterwege. 

1.2.3 Opsporingsonderzoek 

GeInterviewde respondenten geven aan dat de projecten die KTNON draait voor het 
merendeel beslist kernteamwaardig zijn. Er is daarin wet onderscheid te maken tussen de 
twee aandachtsvelden, zoals een afdelingshoofd verduidelijkt. 

We hebben goed greep op de Turkse georganiseerde criminaliteit. Oost-Europa is een heel ander 
en moeilijk gebied, daarin zitten we nog in de opbouwfase. Het werkt daar heel anders dan bij 
Turkse groepen of Nederlandse netwerken: er is een soort koepel waardoor de zware criminelen 
protectie krijgen. Het komt bij onderzoeken op Oost-Europa nog wel eens voor dat we iets nieuws 
tegenkomen: "werkt dat zo?". Het zijn ook langdurige onderzoeken. Qua gecompliceerdheid en 
duur hoort het soort onderzoeken dat wij krijgen zeker hier thuis. Er komen wel eens 
rechtshulpverzoeken tussendoor die we oppakken vanwege het opbouwen van de relaties: dat 
zijn dan op zich niet zulke zware zaken. 

KTNON streeft er naar per unit gemiddeld drie onderzoeken gelijktijdig te draaien: een 
hoofdonderzoek plus twee in de op- of afbouwfase c.q. als `korte klap' of internationale 
rechtshulp (Jaarverslag 2000: 10). Voor de afdeling Oost-Europa staat voor 2002 
tenminste een langdurig opsporingsonderzoek op het programma, alsmede een 
kortdurend onderzoek en de afhandeling van ten minste vier rechtshulpverzoeken. De 
afdeling Turkije heeft voor 2002 de afwerking van een langlopend project op het 
programma staan. Daarnaast zal vanuit de onderzoeksvoorstellen tenminste den 
langdurig onderzoek worden gestart, en zullen twee rechtshulpverzoeken worden 
uitgevoerd (Beleidsplan 2002: 52-53). 

1.2.4 Ondersteuning van de regio's 

Dertig procent van de capaciteit besteedt het kernteam aan kernteamwaardige 
onderzoeken uit het gebied van de negen samenwerkende regio's. Deze hoeven niet in 
de aandachtsgebieden te vallen. Samenwerking met de dragende regio's in Noord-Oost 
Nederland is voor KTNON van groot belang. Zonder uitzondering pleiten 
gesprekspartners er dan ook voor die relatie te koesteren. De regiobinding is van belang 
omdat de informatie-uitwisseling soepel verloopt en in het kader van uitvoering van 
onderzoeken. Goede relaties zijn ook van belang voor draagvlak, kennisopbouw en 
expertise-ondersteuning. Het kernteam werkt regelmatig samen met een of meer regio's 
aan een zaak, en respondenten van binnen en buiten het kernteam laten zich hier 
positief over uit. Daarnaast zorgt het ook voor toestroom van nieuwe collega's, zoals een 
kernteammedewerker zegt. 

De fysieke nabijheid tot de regio's is belangrijk, bijvoorbeeld voor sollicitanten. Ze hebben een 
beeld van het kernteam, collega's hebben er gewerkt, dat is belangrijk. Het maakt je ook flexibel: 
collega's kunnen je matsen als je erbij hoort. Op afstand wordt het: "dat moeten jullie zelf 
kunnen". 
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L2.5 Preventie en bestuurlijke advisering 

Voor 2002 is KTNON voornemens op het aandachtsgebied Oost-Europa een tweetal 
diepteonderzoeken te verrichten in samenwerking met het IPIT. Op het aandachtsgebied 
Turkije wordt gewerkt aan een diepteonderzoek naar de relatie tussen georganiseerde 
criminaliteit en de lokale samenleving (Beleidsplan 2002: 51-53). De kernteamchef geeft 
aan dat de bestuurlijke aanpak nu op de agenda staat, maar dat er tot voor kort 
nauwelijks lets aan werd gedaan. Hij maakt nu een rondje langs de colleges van 
burgemeesters: de criminaliteitsbeelden bieden kansen om het verhaal te `verkopens aan 
het bestuur. In Deventer kijkt het kernteam nu samen met de regio hoe georganiseerde 
criminaliteit op wijkniveau is georganiseerd. Het kernteam ziet haar taak met betrekking 
tot de bestuurlijke aanpak beperkt tot aanjagen, signaleren en stimuleren: de rest is aan 
het bestuur. 

L2.6 Actuele reorganisaties 

In de zomer van 1999 is een ingrijpende reorganisatie van KTNON in gang gezet onder 
het motto 'Van een team van professionals naar een professioneel team' (Aalbersberg 
1999). Op basis van een masterplan werd een negental deelprojecten gestart.” In 2000 
waren alle deelprojecten gerealiseerd (Kernteam Noord- en Oost-Nederland. S.a. 
Jaarverslag 2000: 5). Per 1 januari 2002 is de structuur van KTNON aangepast en 
georganiseerd naar de aandachtsgebieden in een streven naar meer samenhang tussen 
informatie en opsporing. 

1.2.7 Kwaliteit rechercheprocessen 

KTNON heeft vanaf het begin actief bijgedragen aan Abrio en andere landelijke trajecten 
(Jaarverslag 2000: 5-6). Abrio-documenten en formats werden in 2001 geImplementeerd 
(Beleidsplan 2001: 15). 

Om de kwaliteit van het verhoor te verhogen ging in 2001 een gedragsdeskundige, 
aangetrokken in samenwerking met de regiokorpsen in Noord-Oost Nederland, 
ondersteuning leveren. Ook werden in 2001 voorzieningen getroffen om tot de invoering 
van het videoverhoor te komen (Beleidsplan 2001: 14). 

L2.8 Ontwikkeling van deskundigheid en expertise 

Over de aanwezigheid van voldoende materiedeskundigheid is 55% van de 
geenqueteerden positief, terwiji 13% zich hierover negatief uitspreekt. Uitgangspunt 
binnen het team is het delen van opgedane kennis, bijvoorbeeld wat het volgen van 
opleidingen en het deelnemen aan seminars en dergelijke betreft. De kernteamchef zegt 
hierover: 

De term 'eredivisie t, de ambitie van ons kernteam, is inmiddels ingeburgerd. Dat komt ook tot 
uiting in het opleidingsbeleid: doe het in eigen tijd, wij betalen alles, op twee voorwaarden: zet 
wat je leert op intranet, en doe aan uitleren. Een medewerker is voor twee maanden naar Moskou 
gegaan om in een gastgezin de taal en cultuur te leren. Dit leert hij nu uit in het team, de 
anderen zien: "dat kan kennelijk". 

Hetzelfde principe wordt ook naar buiten toe gepraktiseerd, wat onder meer blijkt uit een 
sterk externe gerichtheid van het team. Publicaties over vraagstukken binnen de 
aandachtsvelden zijn te bestellen en worden ook actief verspreid. In 2000 werd er in 
samenwerking met politie Rotterdam-Rijnmond een CD-ROM Turkije ontwikkeld, die aan 
het gehele opsporingsveld ter beschikking werd gesteld en periodiek wordt 
geactualiseerd. Eenzelfde product over Oost-Europa is nog in ontwikkeling: de voltooiing 
hiervan staat voor 2002 op het programma. Er wordt op dit terrein samengewerkt met 

77  Het betrof communicatie, I&A, strategie onderzoekskeuze, bedrijfsvoering/administratieve organisatie, 
wetgeving BOB, regeling Kernteams, kwaliteit recherche, aanpassing CID en A&I aan 
Informatieplatform en informatieprocessen conform Abrio, en P&C. 
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Politie Kennis Net (Jaarverslag 2000: 16). Een dergelijke openheid naar buiten heeft als 
groot voordeel dat het een inhoudelijke toetsing van de verkregen kennis mogelijk 
maakt. Wat materiedeskundigheid en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 
betreft werkt KTNON structureel samen met de Universiteit Twente (IPIT), zodat ook in 
een kritische klankbordfunctie is voorzien. 

Tot slot is er in 2001 een juridisch beleidsmedewerker aangesteld, onder meer om het 
kernteam in staat te stellen een privacybeleid te formulerenen en zodoende zelfstandig 
kennis en expertise op te kunnen bouwen. Omdat er ook op dit terrein voor alle 
kernteams een eenvormig beleid moet komen is structureel overleg noodzakelijk. 
(Beleidsplan 2001: 14). 

1.2.9 innovatieve opsporingsmethoden en —technieken 

Binnen KTNON fungeert een actieve afdeling Techniek & Ondersteuning (T&O), waar men 
technische ondersteuning levert en ook zelfstandig innovatieve technieken ontwikkelt, 
deels op maat gemaakt. Hier was men in 2001 bezig het direct afluisteren (met behulp 
van verborgen microfoons) te implementeren (Beleidsplan 2001: 12-13). De chef van de 
unit meent op het gebied van plaatsbepaling in Nederland voorop te lopen, mede door in 
eigen huis ontwikkelde technologie. Ook ten aanzien van het onderscheppen van 
telecommunicatie wordt met de nieuwste technieken geexperimenteerd. Gevraagd naar 
het `geheim van de smid' geeft de unitchef een opsomming. 

Telkens de grenzen van de mogelijkheden opzoeken. Dat gaat wel een enkele keer mis, dat de 
crimineel iets ontdekt, maar dat hoort erbij. En verder heel dicht op het werk zitten, meedenken, 
vragen "wat wil je weten?" Met vrijuit durven denken kom je tot onconventionele oplossingen. 
"Zoiets zou je moeten hebben..." Bijvoorbeeld een keer zei iemand, "dat pand observeren kan 
alleen vanuit een trein". Dat was ook zo, maar waarom dan niet? We zetten er een complete 
wagon neer. Het is niet gauw te gek, als je niet denkt in problemen maar in mogelijkheden. 
Verder leggen we nieuwe dingen ook vast, we maken bijvoorbeeld beeldinstructiemateriaal op 
DVD, hoe je bepaalde dingen moet installeren. Dat neem je een keer op, dan kan iedereen die 
het nodig heeft het gebruiken. Inspiratie halen we dus uit de praktijk, brainstormen, maar ook 
van beurzen, uit het buitenland, we hebben veel contacten met vakgenoten elders in Europa. En 
van Internet, soms uit de handel. Zo word je op ideeen gezet. 

Wat DNA-onderzoek betreft wordt in het Beleidsplan 2001 (p. 13) gesteld: "Kennis over 
bevoegdheden in dit kader moet bij iedere rechercheur op termijn aanwezig zijn. Er moet 
worden geInvesteerd in opleidingen daaromtrent." In het Beleidsplan 2002 (p. 19) wordt 
een tweetal voorlichtingssessies hierover aangekondigd. 

1.2.10 Samenwerking 

KTNON bouwt op diverse manieren aan hechte samenwerking met strategische partners 
(Jaarverslag 2000:15-19). 

• met de negen regio's in Noord-Oost Nederland vindt structureel overleg plaats met divisiechefs 
van de centrale recherche en met de CIE's. 

• er wordt geInvesteerd in de relatie met alle 25 regio's op CIE-niveau. 

• In 2000 vonden twee expertmeetings plaats op aandachtsgebieden en voorts ad-hoc 
bijeenkomsten met onderzoeksteams. 

• Er vindt samenwerking plaats met diverse bijzondere opsporingsdiensten, zoals met de FIOD, 
onder meer in relatie tot de contacten met de Tax Police van de Russische Federatie. Omdat de 
FIOD in het bijzonder ten aanzien van het aandachtsgebied Oost-Europa een essentiele partner 
voor het kernteam is, werd in 2001 een bilateraal convenant afgesloten. Vanuit de BOD van 
VROM is een medewerker voor vier jaar gedetacheerd bij KTNON. 

• Er wordt met internationale partners intensief samengewerkt in intelligence- en 
opsporingstrajecten en door periodieke ontmoetingen over en weer. Met opsporingsdiensten in 
de bronlanden worden wederzijdse bezoeken afgelegd op strategisch en operationeel niveau; 
met Europol vindt samenwerking plaats via het KLPD in twee Analytical Work Files; met 
Interpol bestaan via het KLPD contacten in het kader van het Millennium-project, gericht op 
Oost-.Europa; er vindt verder frequent overleg plaats met de KLPD-liaisons in Moskou, 
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Boedapest, Warschau en Istanbul. KTNON loopt internationaal voorop in de samenwerking met 
Turkije (als bronland) en Duitsland en Groot-Brittannie (als bestemmingslanden), waarbij wordt 
gewerkt naar internationaal afgestemd opsporingsonderzoek en onderling kennis wordt gedeeld 
(Beleidsplan 2002: 46). 

• In UMS-verband wordt samengewerkt met de Task-force partners mensensmokkel (de IND, 
Kmar en KLPD), evenals met het Opdrachtgeversoverleg Mensensmokkel (OGO) en het 
Afstemmingsoverleg mensensmokkel (AOM). 

• met regio's wordt samengewerkt bij bijzondere incidenten in het kader van bijstandverlening, 
zoals de ondersteuning bij het Europees kampioenschap voetbal, of het RBT bij de 
vuurwerkramp in Enschede; ook door de afdeling Techniek & Ondersteuning wordt met 
collega's in de regio gewerkt 

• Er vindt voortdurend informatie-uitwisseling plaats door de Infodesk. 

• Wanneer er onderzoeken in de regio's plaatsvinden op een der aandachtsgebieden van KTNON 
vindt naar behoefte ondersteuning plaats. 

• met de andere kernteams vindt maandelijks overleg plaats; aan de orde zijn dan zaken als de 
ontwikkeling van productstandaards, Abrio, het ZERO evaluatieinstrument, de ontwikkeling van 
de Opleidingsmodule Leiderschap, en de ontwikkeling van BOB-examens. Ten behoeve van dit 
samenwerkingsverband is een gezamenlijke beleidsmedewerker aangesteld. 

• Met het KLPD (NRI) wordt structureel samengewerkt door de participatie van een accountant 
en een RIB-er bij de productie van criminaliteitsbeeldanalyses; ook worden VROS-registraties 
aangeleverd ten behoeve van het nationale criminaliteitsbeeld. 

• Wat de wetenschap betreft bestaat er een langjarige en hechte samenwerking met het IPIT, 
waarvan de directeur voor KTNON in feite ook het aanspreekpunt is voor alle overige contacten 
met de wetenschap. Met het Oost-Europa Instituut van de Universiteit van Amsterdam bestond 
een contract voor de inhuur van een deskundige voor de duur van een jaar. In dit kader werd 
onder meer een driedaagse cursus Ruslandkunde voor medewerkers van KTNON 
georganiseerd, werden stages in Moskou begeleid en werd een beperkte taalcursus opgezet. 

KTNON zit in de bijzondere situatie dat de medewerkers uit negen regiokorpsen 
afkomstig zijn, en dat het team dus ook wordt geacht met alle negen regio's relaties te 
onderhouden. Dat levert complexe verhoudingen van verantwoordelijkheid en draagvlak 
op, maar volgens alle betrokkenen die in het kader van dit onderzoek zijn benaderd, met 
inbegrip van vier divisiechefs ZwaCri uit de regio's, lukt het doorgaans wel. Het kernteam 
lijkt er in te zijn geslaagd een handicap om te zetten in een voordeel. De korpschef van 
Usselland, het kernkorps van KTNON, beschrijft desgevraagd hoe deze situatie is 
ontstaan. Aanvankelijk is in Noord- en Oost-Nederland begonnen met het verkrijgen van 
draagvlak bij de korpschefs. Die gezamenlijke betrokkenheid werkte in de post-Van Traa 
periode erg goed. Ongeveer twee jaar geleden hebben de korpschefs de sturing op het 
kernteam weer `teruggegeven' aan de divisiechefs ZwaCri. Dat was mogelijk, zo vertelde 
de geInterviewde korpschef, omdat het kernteam in rustiger vaarwater was beland en 
daarmee het afbreukrisico kleiner was geworden. De chefs van de divisies recherche 
hebben nu echt bevoegdheden en zijn voor het kernteam aanspreekpunt geworden. Hun 
korpschefs onderkennen dat die constructie werkt en vragen bijvoorbeeld bij 
nieuwigheden: nweet mijn divisiechef hiervan?". In het overleg van divisiechefs kunnen 
daarom zaken worden voorbewerkt, hetgeen volgens betrokkenen grotendeels naar 
tevredenheid loopt: in de verhouding korpschefs - divisiechefs is een goede balans 
ontstaan. leder kwartaal komen de korpschefs en de hoofdofficier van het parket Zwolle 
bijeen om strategische beslissingen met betrekking tot het kernteam te nemen. 

De goede verstandhouding met aanleverende korpsen wordt voorts bevorderd doordat 
het kernteam daadwerkelijke bijstand !evert als de nood aan de man is. Het beleidsplan 
van KTNON geeft aan dat 30% van de capaciteit zodanig wordt ingezet dat het de regio's 
ten goede komt. Een voorbeeld daarvan was de omvangrijke inzet vanuit KTNON bij de 
vuurwerkramp in Enschede. Tot slot is er op de werkvloer volgens meerdere 
respondenten een prima samenwerking, bijvoorbeeld vanuit het observatieteam. De 
afdelingen ondersteuning in de negen regio's hebben een structureel overleg, men weet 
elkaar uitstekend te vinden. Als er in de weekenden bijvoorbeeld ergens capaciteit tekort 
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is wordt dat onderling opgelost. Landelijk is er geen formeel effectief overleg tussen de 
observatieteams en de technische ondersteuningsafdelingen, maar ook daar geldt dat 
men elkaar goed kent: de informele contacten werken perfect. Er wordt wederzijds 
geholpen zonder dat daar rekeningen achteraan gaan. 

Wat de overige regio's betreft wordt op het gebied van strategieontwikkeling en 
criminaliteitsbeeldanalyse intensief samengewerkt met recherchediensten van de regio's 
waar grote groepen Nederlanders van Turkse afkomst zijn gehuisvest. Operationele 
samenwerking kan eveneens heel intens zijn, zoals bleek in het 'Doveronderzoek'. 
Dergelijke initiatieven leveren veel goodwill en draagvlak op. De korpschef Usselland 
geeft aan hoe zoiets bij dit kernteam verloopt. 

De chef kernteam en ik zitten geheel op een lijn, ook omdat we at vele jaren 
samenwerken. Zo kan hij alvast een actie initieren en at doende mu j informeren, in het 
besef dat hij als het ware in mijn geest handelt. 'Dover' was een goed voorbeeld: hij 
was at onderweg naar Rotterdam toen hij me belde, en had toen al voorbereidingen 
getroffen cm veertig mensen vrij te maken. De samenwerking daar ging voortreffelijk: 
voor de recherchechef in Rotterdam is samenwerking spreekwoordelijk. Er viel dan ook 
geen onvertogen woord. De P.G.'s hebben achteraf aangegeven dat het 
'Doveronderzoek' het beste voorbeeld van samenwerking was. 

De samenwerking van KTNON met regiokorpsen verloopt niet in alle gevallen viekkeloos: 
met Amsterdam is dit in het verleden soms problematisch geweest. Volgens de korpschef 
Usselland kan arrogantie hierbij een rd l spelen. 

Het Amsterdamse parket belt dan de collega in Zwolle en vraagt "heb je nog dertig 
rechercheurs uit het kernteam voor ons?". Met Rotterdam, toch ook een grote stad 
met veel ervaring in heroInezaken, gaat dat heel anders: een verschil in attitude. 

De samenwerking met het buitenland is voor een kernteam essentieel: daar komt op een 
aandachtsveld als Turkije veel waardevolle informatie vandaan. De kernteamchef: 

Kernteams moeten eigenlijk groter worden om de internationale rechtshulpverzoeken adequater 
te kunnen opvangen. Die zij namelijk zo omvangrijk dat ze vaak om parallelle onderzoeken hier 
in Nederland vragen. We gaan dan ook andere landen zoals Groot-Brittannie aanbieden om per 
jaar een zaak voor ze te draaien, zodat ze zelf prioriteiten kunnen aandragen. Om een indruk te 
geven van de omvang: een zaak uit Engeland leverde onlangs zoveel werk op dat we in twee 
maanden tijd zestig taps draaiden. 

Europol is voor het kernteam eveneens belangrijk, daar wordt 1 fte in geInvesteerd door 
deelname aan de analyst work files. Het duurt naar schatting nog tien jaar voor men 
daar meer output dan input van verwacht. Het kernteam selecteert nu op Europees 
niveau met partnerdiensten zaken op Turkse groeperingen.Nogmaals de kernteamchef: 

We zijn als kernteam deel van het ZwaCri-register, en in het buitenland kunnen wij prima 
opereren: we zijn daar een CRI-bedrijfje op Turkse en Oosteuropese organisaties. Men is in het 
buitenland heel positief over onze rol daarin. 

1.2.11 Communicatie van beleid en strategie 

Het kernteam Noord- en Oost Nederland is vanaf het ontstaan naar buiten gericht 
geweest, hetgeen onder meer tot uiting kwam in samenwerking met andere 
opsporingsinstanties en in een reeks vakpublicaties in het midden van de jaren negentig. 
In 1999 kreeg dit een nieuwe impuls door het vaststellen en uitvoeren van een 
communicatieplan. Door de geografische spreiding over verschillende locaties is goede 
communicatie van groot belang voor het werkklimaat en de kwaliteit van de resultaten. 
Binnen het kernteam is daarom een intranet geIntroduceerd, dat mede wordt gebruikt 
om alle documenten uit de beleidscyclus alsmede MT-beleidsbesluiten en de voortgang 
van de uitvoering naar alle medewerkers te communiceren (Jaarverslag 2000: 20). 
GeInterviewde medewerkers tekenen hier wet bij aan dat door de geografische spreiding 
de communicatie niet optimaal is. Er wordt eenmaal per twee maanden bijgepraat, maar 
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de hoeveelheid tussentijds via het intranet over de collega's uitgestrooide informatie is 
dermate groot dat men noodgedwongen selectief gaat lezen. 

Intern overleg vindt plaats op teamniveau en afdelingsniveau. Verder is er het overleg 
van het managementteam, het ODC-overleg, het cobrdinatorenoverleg en de werkgroep 
ICT. Uit onderzoek van een medewerker in het kader van een HBO-scriptie bleek dat een 
aantal overlegvormen verbetering behoeven. Vooruitlopend op structurele verbeteringen 
in het kader van een vernieuwd communicatieplan worden alvast de volgende wijzigingen 
ingevoerd (Beleidsplan 2002: 7): 

• Het afdelingsoverleg wordt genstitutionaliseerd met gebruikmaking van agendering en 
verslaglegging. 

• Overleggen worden periodiek gehouden, zodat er een besprekingscyclus ontstaat waarin 
voorstellen alvorens in MT-verband te worden besproken, in het afdelingsoverleg worden 
behandeld. 

• Er vindt een tweede evaluatie van de commenicatie plaats aan het eind van 2002 

• De afdeling Bedrijfsvoering zorgt in 2002 voor structurele contacten met de gedisloceerde 
eenheden teneinde in dezelfde mate kwaliteit van ondersteuning te bieden als in de 
hoofdvestiging. 

In 2002 zal met gebruikmaking van externe deskundigheid opnieuw een in- en extern 
communicatieplan worden opgesteld, waarin tevens een omgevingsscan wordt 
opgenomen (Beleidsplan 2002: 20). Uit de enquete voor dit evaluatieonderzoek komt ook 
nu al een tamelijk positief beeld naar voren van de kwaliteit van de interne communicatie 
binnen het kernteam; 79% van de respondenten bevestigt de stelling 'de overlegvormen 
brengen een goede informatieoverdracht tot stand', 10% is hier negatief over. 

Externe communicatie vindt met name plaats naar de Driehoek, waar de 
kernteamproducten ter afstemming worden aangeboden. Deze worden vervolgens 
gepresenteerd in de volgende gremia: divisiechefs Noord- en Oost Nederland, korpschefs 
van dezelfde regio's, en de CC Zwacri (Kernteam Noord- en Oost-Nederland, Jaarverslag 
2000: 20). 

De kernteams zijn in 2000 overeengekomen alle afgesloten opsporingsonderzoeken te 
evalueren met behulp van de ZERO-methode. In het jaar 2000 heeft KTNON een drietal 
onderzoeken volgens deze methode geevalueerd (Kernteam Noord- en Oost-Nederland, 
Jaarverslag 2000: 20). Over 2001 waren nog geen gegevens voorhanden. In de 
beleidsstukken is aangegeven dat de resultaten van de evaluaties worden opgenomen in 
de Maraps en via verbeterplannen leiden tot aanpassingen van processen. Een 
afdelingshoofd beschrijft de werkwijze. 

Alle projecten worden gedvalueerd door middel van de ZERO-methodiek. Zo leggen we vast 
welke leermomenten voor het hele kernteam van belang zijn. De administratieve coordinator 
deelt de formulieren of diskettes uit en neemt alles weer in. Ik bekijk het, en tijdens een komend 
gesprek gedurende de tweedaagse worden de resultaten met iedereen besproken, inclusief de 
zaaksofficier. We halen daar verbetermomenten uit en die komen in het MT aan de orde, maar we 
kunnen nog alerter zijn op het vertalen naar de praktijk. We zijn op de goede weg, maar het 
moet nog worden geborgd. 

In de enquete gaf 52% van de respondenten aan dat onderzoeken voldoende 
geevalueerd worden; 13% was het met die stelling niet eens. 

Ook op andere manieren werd en wordt er geevalueerd bij het kernteam. Zo is er na 
afloop van het Project Oost-Europa in 1999 een evaluatie van de rol van 
criminaliteitsanalyse gehouden (Evaluatie van Analyse in POE, 1999). Hierbij kwamen 
bekende knelpunten en valkuilen op tafel. Hoewel de projectleiding een centrale rol van 
de analisten voor ogen had en met name meerwaarde zag voor kennisverdieping en een 
overzichtsrol ten aanzien van binnengekomen informatie, zeiden de analisten in de 
praktijk voornamelijk als datatypisten te zijn gebruikt om RBS te vullen. Van hun 
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deskundigheid werd op die manier onvoldoende gebruik gemaakt: analisten werden in de 
rd l van onderzoeksassistenten gedrongen. 

Bij de UMS heeft een audit geresulteerd in een verbetertraject, waarbij werd gestreefd 
naar een kernteambrede standaardisatie van werk- en informatieprocessen (Kernteam 
Noord- en Oost-Nederland, Jaarverslag 2000: 21). 

FINANCIEEL RECHERCHEREN 

In 2001 is door KTNON besloten extra in financieel rechercheren te investeren, teneinde 

(1) het financieel rechercheren meer tot integraal onderdeel van het rechercheproces te maker); 

(2) de samenwerking met het BOOM, de BFO's en IFT's te intensiveren; 

(3) opgedane kennis over te dragen aan relevante partners. 

Voor een periode van vier jaar is een drietal financiele experts bovenformatief aan het 
kernteam toegevoegd (Beleidsplan 2001: 11-12). Voor 2002 is besloten de formatie uit 
te breiden met een financieel rechercheur C. Tevens zal het kennisniveau van alle 
rechercheurs met betrekking tot financieel rechercheren op niveau 4 moeten worden 
gebracht (Beleidsplan 2002: 18). De kernteamofficier van KTNON wijst er op dat het 
financiele onderzoekstraject in alle kernteamzaken eenvoudig standaard is. 

le moet daar je onderzoekscapaciteit op afstemmen, en ook in het verdere afhandelingstraject 
ondersteuning leveren. Om die reden willen we nog meer FIOD/ECD capaciteit in het team 
hebben. Financieel onderzoek hoort binnen het concept van intelligence-led policing, niet alleen 
voor ontneming maar ook voor het bewijs in de strafzaak zelf: door het geld te volgen kom je 
immers bij de achterliggende belanghebbenden. 

Een financieel deskundige van het kernteam beschrijft hoe belangrijk alertheid en 
snelheid zijn bij financieel rechercheren. 

In Nijmegen (17 tactisch rechercheurs, drie financieel) hebben alle algemene rechercheurs niveau 
4 financiele recherche gedaan, daarnaast hebben er twee een taakaccent financiele recherche. 
We houden iedereen steeds scherp op indicaties van vermogen, vooral ook de tolken, die hebben 
hun voelhorens aan. le bent immers afhankelijk van de tapverslagen, en tolken zijn je oren. Met 
diezelfde mensen doe je ook onderzoek in Turkije. Rechtshulpverzoeken schrijf ik al in de loop 
van het onderzoek in het systeem weg, dan kan het er zo uit als de zaak klapt. 3e hebt 
vooroverleg met partners, want snelheid is heel belangrijk als de zaak eenmaal klapt. Na 
aanhoudingen mag er den dag speling tussen zitten, daarna ga je vermogen missen, daar hebben 
ze van geleerd. Inmiddels hebben al die criminelen notaridle volmachten klaar liggen, het 
onroerend goed is dan meteen weg naar een stroman. En het geld helemaal, dat is haast niet 
terug te halen. Op een keer zaten de mensen die we normaal benaderen voor rechtshulp op een 
congres in Wenen. Niemand anders in Turkije durfde het aan om buiten de normale procedures 
wat te regelen. Er gebeurde twee weken niets! De contanten ben je dan echt kwijt, en het 
onroerend goed kost veel meer moeite. 

Voor het succesvol financieel rechercheren en ontnemen wordt uiteraard sterk geleund 
op onderzoek van boekhoudingen en andere documentatie. Traditionele 
opsporingsmiddelen als de telefoontap leveren echter nog vaak bruikbare 
aanknopingspunten op. 

Hoewel alle kernteams in meerdere of mindere mate het financieel rechercheren in hun 
werkproces hebben opgenomen, geven medewerkers aan dat het eigenlijk nog beter zou 
kunnen. Een financieel deskundige van KTNON: 

Om het financiele aspect de aandacht te geven die het toekomt is er een simpele oplossing: stel 
een tactische en een financiele coOrdinator aan die samen alles managen. Dan moeten ze wel 
luisteren. Vaak wordt financieel nu nog gezien als ondersteuning, dus dat moet je in de 
functionaliteit vastleggen. Daarmee dwing je aandacht af. Dan samen een plan van aanpak 
maken, en het overleg met de RC. Anders kun je wachten op frustraties, dan hoor je steeds bij 
'tactisch': "Die van financieel, daar heb je niks aan". 

Ook uit de enqu8te komt naar voren dat KTNON goed in het traditionele 
recherchevakmanschap zit, maar dat er nog te weinig deskundigheid zou zijn op 
het terrein van financiele recherche. 
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DIGITAAL RECHERCHEREN 

Het kernteam onderscheidt hierbij twee echelons. Het eerste echelon betreft de wijze 
waarop met in beslag genomen digitale bestanden wordt omgegaan. In 2001 dient de 
hiervoor noodzakelijke deskundigheid bij rechercheurs te worden ontwikkeld. Hiertoe zal 
KTNON in de eerste helft van dat jaar drie medewerkers daarvoor opleiden en voorzien 
van de noodzakelijke middelen (Beleidsplan 2001: 12). Wat het tweede echelon betreft, 
het gericht speuren naar digitale criminaliteitsvormen, wordt in 2001 de noodzaak van 
investering in kennisontwikkeling op dit terrein bezien aan de hand van de 
criminaliteitsbeeldanalyses. In het Beleidsplan 2002 (p. 18) wordt aangekondigd dat 
digitaal rechercheren een integraal onderdeel van het rechercheproces wordt. Tevens zal 
een toekomstvisie hierop worden ontwikkeld. 78  

1.3.2 Formatie en bezetting 

De feitelijke bezetting bedroeg per 31 december 2000 96% van de formatie (formatie = 
138,1 fte, feitelijke bezetting 132,5 fte). Er is beleid opgestart om voorzienbare 
vacatures eerder open te stellen. De beleidsplannen voor 2001 en 2002 bevatten in dat 
kader een gedetailleerd overzicht van voorziene uitstroom in de komende twee jaar. 

De opsporingscapaciteit is eind 1999 als volgt vastgesteld: 50% op de 
aandachtsgebieden, 40% voor onderzoeken van geografische aard, en 10% expertise-
ondersteuning van de negen regio's inzake regionale onderzoeken op de 
aandachtsgebieden. Bij KTNON wordt, sinds het urenregistratiesysteem PCS halverwege 
2000 is geImplementeerd, het aantal per project gemaakte uren gedetailleerd 
bijgehouden en in het jaarverslag verantwoord. 

Het plannen van werkzaamheden in een operationele omgeving is notoir lastig: voor de 
recherche brengen externe ontwikkelingen nog een extra onzekerheidsfactor met zich 
mee. Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. Zo is in de operationele aansturing 
gebleken dat de wet BOB een zeer grote administratieve druk oplevert, en geleid heeft 
tot een verschuiving van 20% operationele recherchecapaciteit naar administratieve 
verwerking en beheer (mededeling chef kernteam). 79  In de eerste Marap van 1999 (IRT 
Noord - en Oost-Nederland 1999: 8) wordt gesignaleerd dat recente uitspraken van het 
Europese Hof bepalen dat er meer op de zitting of bij de RC moet blijken, waardoor er 
meer mensen moeten compareren, alsmede dat de RC en de OvJ meer opdrachten geven 
voor aanvullende processen-verbaal. Bovendien heeft de uitspraak van de rechtbank in 
de 1-09 zaak dat verdachte wordt toegestaan alle tapgesprekken uit te luisteren, 
behoorlijke consequenties voor de verdeling van mensuren binnen de units. Om deze en 
andere ontwikkelingen het hoofd te bieden zet KTNON al langere tijd recherche-
assistenten in waar deze rechercheurs kunnen vervangen. Vanaf 2001 zijn voor een 
periode van vier jaar twee extra recherche-assistenten bovenformatief toegevoegd. 

Zoals meerdere kernteams heeft ook KTNON een probleem met het aantrekken en 
vasthouden van de juiste mensen. De voorzitter van de onderdeelscommissie legt uit 
waarom. 

De regio van herkomst ziet niet of je je hier een slag in de rondte werkt of de kantjes er at loopt. 
le moet in het zicht blijven van de mensen die je in je ontwikkeling kunnen ondersteunen, en dat 
ben je hier niet meer. Om hier te werken moet je haast een soort hobbyist zijn. le bent zes jaar 
weg van de regio en de mogelijkheden die daar komen mis je. Oat merk je als je een opleiding 
wilt doen die je verder helpt, zoals de LLO: dat wordt moeilijker omdat je in feite een onbekende 
voor de regio bent. 

Vanuit de RHC en het KLPD is over dit thema ook al het een en ander naar voren gebracht. 

Eenzelfde geluid komt ook van andere kernteamchefs en recherchemanagers van buiten de kernteams. 
Er is een onderzoek in voorbereiding waarin de invloed van de wet BOB op de opsporing wordt 
geevalueerd. 
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Deze respondent had in het begin een jaarlijkse terugkomdag bij zijn regio van 
herkomst, maar die is twee of drie keer geweest en toen hield het op. 

Ik heb nog gebeld cm te vragen wat er aan de hand was; daar zou aan gewerkt worden. Daar 
werken ze nu al twee jaar aan. 

Een financieel deskundige vult het verhaal vanuit zijn perspectief aan. 

Het wordt steeds lastiger cm goede mensen te vinden. Je kunt bij het kernteam vier tot zes jaar 
leuk werken, maar daarna ga je weer het blauw in. Mensen die nu niet in blauw zitten (met name 
op een recherchefunctie of bij een BFO) willen die zekerheid niet inleveren. Ze zitten ook al in een 
betere schaal, en de regio wil vaak niet meewerken aan terugkeer op die stoel: "Je vertrekt, wij 
vullen die plaats op". We krijgen dus wel heel gemotiveerde mensen, maar je meet er flink in 
investeren. Financiele recherche op niveau 5, dus als taakaccent, kost vier jaar! Binnen de 
tewerkstelling hier van vier jaar krijg je een toelage tot schaal 8, maar blijf je bij terugkeer in 7. 
Ze solliciteren daarom wel naar een plaats bij een BFO, een schaal 9-functie, en geef ze eens 
ongelijk. 

In de ondersteuning doen zich vergelijkbare problemen voor, zoals de chef T&O duidelijk 
maakt. 

Mensen zijn enthousiast hier voor hun vak, maar de gecompliceerdheid van het werk is een 
knelpunt: na twee jaar werken hebben ze het observeren te pakken. Maar een periode van vier 
tot zes jaar is dan te kort. Soms fungeert de unit als opleidingsinstituut. Mensen komen in schaal 
6 binnen als ATP/BOA, krijgen een toelage tot schaal 7, maar voor drie jaar en 11 maanden. 
Halverwege gaan die weg, en juist de hele goede hebben het snel door: die gaan voortijdig. De 
regio's doen veel te weinig met de kennis die de mensen hier opdoen. En de cyclus is dus te kort: 
wij hebben de club nog nooit op sterkte gehad. 

Andere respondenten, zoals het afdelingshoofd opsporingsonderzoeken, geven aan dat 
collega's bij de recherche inderdaad aarzelen de overstap te ma ken. De voornaamste 
reden is dat men uiteindelijk niet terug wil keren in het blauw, maar dit is volgens deze 
respondent feitelijk slechts in den of twee gevallen ook echt gebeurd. De remedie 
hiervoor is nog beter afspraken maken met de regio's over loopbaanbeleid, zodat er 
tevoren een traject wordt uitgezet met heldere afspraken. Op die manier kan de 
groeiperiode die het werken bij een kernteam is zo effectief mogelijk worden gebruikt, en 
profiteert het korps optimaal van de kennis die iemand opdoet. Een periode van zes tot 
acht jaar zou volgens deze respondent daarvoor goed zijn. De kernteamchef onderkent 
het probleem, maar wijst er ook op dat wie bij het kernteam weggaat tot dusver altijd 
goed terecht is gekomen. Mensen kunnen bij KTNON werken aan de eigen vorming en 
blijken dan ook interessant voor de regio's, ze hebben marktwaarde. Zo vind je ze terug 
op leuke plekken, het worden de smaakmakers. En daarbij hoeven ze niet per se terug te 
gaan naar een rechercheplek. 

De kernteamofficier benadrukt in zijn interview dat het echt belangrijk is om de 
personele problemen aan te pakken, wat nauw samenhangt met de verhouding tot de 
regio's. 

Werken bij een kernteam moet gewoon een logische stap zijn in je loopbaan. Het is erg jammer 
dat dat nu zo moeizaam van de grond komt. Er zijn echt korpschefs die menen dat iemand die uit 
een kernteam komt eerst maar weer eens een paar jaar in het blauw moet: de toegevoegde 
waarde die zulke mensen meebrengen interesseert hen blijkbaar niet bijzonder. Werken bij het 
kernteam wordt zo haast een devaluatie, waarbij een soort disciplinaire straf nodig is. De korpsen 
en BZK moeten snel een geIntegreerd personeelsbeleid voor de kernteams tot stand brengen. 

Gesignaleerd wordt dus alom dat het vinden van passende functies na terugkeer bij de 
regio van herkomst om een betere afstemming ten aanzien van loopbaanbeleid bij de 
regio's vraagt. Het initiatief hiertoe ligt bij de regio's, maar KTNON heeft in 2000 
gesprekken gevoerd om mee te denken over een optimalisering (Jaarverslag 2000: 26). 
In het Beleidsplan 2002 (p. 24) wordt opnieuw zorg uitgesproken over het feit dat de bij 
het kernteam opgedane kennis niet of onvoldoende kan worden uitgeleerd in de regio 
van herkomst, onder andere doordat de medewerker niet als regel in het 
rechercheproces terechtkomt. Dit thema zal, naar meerdere kernteamchefs en 
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korpschefs ons verzekerden, in de Raad van Hoofdcommissarissen aan de orde worden 
gesteld. 

Deelnemers aan de enquete vertoonden gemengde reacties op vragen naar 
carrieremogelijkheden en benutting van expertise. Op de stelling 'deelnemen aan het 
kernteam !evert voor mijn carriere voordelen op' antwoordde 49% positief, doch ook 
23% negatief. 52% antwoordt negatief op de stelling 'Na deelname aan het kernteam 
wordt mijn expertise in mijn korps benut'. Deze stelling lokte ook meer dan alle andere 
reacties uit op de enqateformulieren. Daarin komt naar voren dan sommigen menen dat 
tijdens het werken bij het kernteam hun carriere in de organisatie stil staat. Het werk bij 
KTNON zou volgens anderen zwaarder en tijdrovender zijn, zonder dat daar extra 
compensatie tegenover staat. Verscheidene respondenten verwachten bij terugkeer naar 
het eigen regiokorps weer in het blauwe pak te moeten. Hierbij werd door meerdere 
inzenders gerefereerd aan een financieel deskundige, die eenmaal terug in zijn regio 
weer in de BPZ werd geplaatst. Op de stelling ten slotte 'Na mijn kernteamperiode richt 
ik mu j ook op een functie buiten de politie'antwoordt 18% bevestigend; hier zitten echter 
ook respondenten bij die nu geen politieambtenaar zijn. 

De enquete onder voormalige kernteammedewerkers leverde 22 reacties op. De meesten 
hiervan geven aan dat een aantrekkelijker functie elders de reden voor vertrek was. Vijf 
personen vertrokken in de proeftijd, of anderszins door problemen of gebrek aan 
arbeidsvreugde. 16 van de 22 respondenten geven aan dat de kennis en ervaring, 
opgedaan bij KTNON, hen voordelen opleveren in hun verdere loopbaan. 16 
respondenten adviseren collega's om ook aan een kernteam deel te nemen. Slechts 3 
personen geven echter aan dat bun bij het kernteam ontwikkelde deskundigheid nu 
optimaal wordt benut, terwijI 13 respondenten hierover ronduit negatief zijn. Uit de 
commentaren komt naar voren dat men nu veelal werkt op functies die geen raakvlakken 
hebben met het recherchewerk bij het kernteam. Als positieve punten van het werken bij 
een kernteam worden vooral de horizonverbreding en kennisbevordering genoemd, als 
negatieve punten tekortkomingen in de regeling van de rechtspositie en het ontbreken 
van carrieremogelijkheden. 

De jaarverslagen geven een gedetailleerd overzicht van de kosten die zijn gemaakt voor 
de inhuur van externe medewerkers, inclusief de soort werkzaamheden. In het jaar 2000 
bedroeg die uitgavenpost 1,8 miljoen gulden, hetgeen 153.469 gulden onder de 
begroting bleef (Tharverslag 2000: 23). 

De per afdeling gemaakte overuren, evenals het gemiddelde per medewerker, wordt in 
het jaarverslag verantwoord. De in de vorm van overuren gevraagde extra inzet bedroeg 
in 2000 bijna 10 fte (Jaarverslag 2000: 24), waarbij het zwaartepunt lag bij de Unit Oost 
(Turkije) en de UMS. Het kernteam moest in 2000 ruim 2.200 keer een beroep doen op 
artikel B voor ontheffing van de Arbeidstijdenwet. 

Ten tijde van het IVA-onderzoek bleek bij sommige kernteams een probleem te zijn dat 
werkzaamheden niet goed gepland konden worden, waardoor collega's een tijd niets 
omhanden hadden. Dat lijkt in ieder geval bij KTNON niet het geval: de werkdruk is juist 
aan de hoge kant. Bij het observatieteam, een ondersteunende dienst waar de kans op 
plotseling gebrek aan werkaanbod relatief groter is, heeft men gekozen voor het 
combineren van specialiteiten. 

Alle OT-ers hier zijn volledig opgeleid en gecertificeerd. ledereen heeft naast het observatiewerk 
een of twee specialismen. Oat is gunstig, niemand is de hele dag observant. De een is met direct 
afluisteren bezig, de ander plaatst bakens in een plaatsingsteam. We doen ook fotografie, 
plattegronden. Daardoor krijg je ook meer begrip voor elkaar. 
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1.3.4 Ontwikkeling en behoud deskundigheid 

De kernteamchef geeft aan dat Noord-Oost Nederland behoort tot de laagst ingeschaalde 
kernteams. Als er functieonderhoud wordt aangevraagd kan dat betekenen dat veel 
functies een of twee schalen omhoog gaan. Hij constateert dat het functiehuis van de 
politie niet meer voldoet voor de nieuwe situatie: het is niet berekend op het in huis 
houden van deskundigheid. Ook bij andere kernteams is te horen dat het onvoldoende 
mogelijk is om de zwaardere deskundigen adequaat te belonen. De kernteams zien dan 
ook met lede ogen veel collega's vertrekken naar de beter betalende bijzondere 
opsporingsdiensten, zoals de onlangs opgerichte Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst 
(SIOD). 

Bij de gesprekken in het kernteam Noord- en Oost Nederland werd het spanningsveld 
tussen het vasthouden van deskundigheid en de waarde van voortdurende verse 
instroom erg duidelijk. Vanuit de kernteamleiding werd de betekenis van voortdurende 
verjonging sterk benadrukt: dit zou een hoge mate van betrokkenheid en enthousiasme 
bij de medewerkers stimuleren. De kernteamchef meent dat door de voortdurende 
beweging het ziekteverzuim laag blijft: mensen blijven scherp en betrokken, er is een 
grote inzet en er is voortdu rend verse aanvoer, wat het spannend houdt. Gedrag en 
attitude moeten goed zijn, dat is cruciaal in een team. Mensen doen erg hun best als ze 
weten dat ze na zes jaar weer weg moeten. 

Anderzijds gaven enige geInterviewden aan waarin volgens hen vooral de meerwaarde 
van erva ring lag. DeeIs gaat het daarbij om een hoge mate van vakkennis en 
vertrouwdheid met procedures en valkuilen. Dit soort kennis laat zich in zekere mate 
vast leggen in handboeken en expertsystemen. Er is echter nog een andere kwaliteit die 
met ervaring komt: de kracht van de unieke contactennetwerken die men opbouwt, met 
name in het buitenland. Daarbij gaat het niet zozeer om de organizer met 
telefoonnummers. In contacten met buitenlandse opsporingsfunctionarissen, met name 
in landen als Turkije en de OekraIne, speelt persoonlijk vertrouwen een grote rot. Men 
leert door samen te werken in onderzoeken elkaar kennen en waarderen, en dat schept 
een relatie die moeilijk is over te dragen. Het werk in een team als KTNON staat of valt 
met goede netwerken in de bronlanden. Ook in eigen land is een goed netwerk echter 
onontbeerlijk, zoals een strategisch analist heeft gemerkt. 

Als je nu gaat praten in een regio vragen ze: "hoe kijk je tegen de situatie aan? Zie je bepaalde 
groepen die we zouden moeten aanpakken?" Je denkt dan mee, en als je wat later hoort dat 
elders bijvoorbeeld een bepaalde naam naar boven komt dan bel je nog eens. Dat laatste is van 
belang: contact houden op een manier waar ze in de regio wat aan hebben. Die contacten zijn zo 
waardevol, daar komt de informatie vandaan die nodig is. Een leidinggevende kan wel van je 
verwachten om iets "even uit te zoeken" vanachter een computer, maar je moet een netwerk van 
relaties hebben, mensen die je meerdere malen hebt gesproken. Dan kun je bellen en vragen. Je 
moet elkaar van persoon tot persoon kennen en spreken. Als je de persoon bij de informatie ziet 
kun je ook beter de waarde van de informatie inschatten. 

1.3.5 Opleidingen 

KTNON hanteert voor 2002 voor opleiding en vorming een normbedrag (exclusief IBT) 
van 1.815 Euro per medewerker (Beleidsplan 2002: 29). In 2002 zullen voor 50 functies 
competentieprofielen worden beschreven. In de Maraps wordt steeds in detail 
aangegeven welke opleidingen worden gevolgd, zoals een cursus Turkse taal. Een eigen 
opleiding Russische taal en cultuur is in ontwikkeling. Wat opleidingen betreft vonden 
verder in 2000 de volgende activiteiten plaats (Jaarverslag 2000: 27-28): 

• kennisontwikkeling op de aandachtsgebieden; 

• een interne cursus financieel rechercheren; 

• een pilot-cursus Engels; 

• een interne cursus Strategic Intelligence van Don McDowell, waaraan tien medewerkers 
deelnamen; 

• jaarlijks zijn er twee opleidingsplaatsen bij de LLO beschikbaar; 
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• drie leidinggevenden volgen de kernteam-cursus persoonlijk leiderschap. 

De implementatie van de wet BOB in de vorm van instructie werkwijze, opleiding en 
examinering vond in het jaar 2000 plaats. Op 31 december van dat jaar was 80% van de 
executieve medewerkers gecertificeerd (Jaarverslag 2000: 6, 27). In samenwerking met 
andere kernteams was een opleidings- en examenprogramma samengesteld; 
oefenmodules waren online bevraagbaar en werkprocessen werden aangepast. Studie 
vond plaats in eigen tijd, en medewerkers die direct slagen kregen een vorm van 
beloning. Het kernteam signaleert problemen doordat veel cursusaanvragen bij het 
Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde (ICR) niet werden 
gehonoreerd. Om die reden wordt samen met de andere kernteams naar in-company 
trainingen gekeken (Beleidsplan 2002: 24). 

In de enquete geven alle voormalige kernteammedewerkers aan, meerdere cursussen te 
hebben gevolgd. Een respondent geeft aan dat het grote personeelsverloop ertoe leidt 
dat KTNON meer als opleidingstraject fungeert dan als volwaardige recherche-eenheid. 

1.3.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Op het punt van het houden van functioneringsgesprekken signaleert het jaarverslag 
2000 (p. 28) dat bier onvoldoende resultaat wordt bereikt: met circa 53% van de 
medewerkers wordt een functioneringsgesprek gehouden. Ook moeten er meer 
beoordelingsgesprekken warden gehouden, conform het arbeidsvoorwaardenreglement. 
Van de 22 respondenten in de enquete onder voormalige medewerkers hebben er 13 een 
exitgesprek gehad. 9 respondenten noemden de begeleiding vanuit het kernteam bij hun 
vertrek goed, 7 personen slecht. De begeleiding vanuit het regiokorps bij terugkeer 
aldaar was volgens 4 respondenten goed en 10 respondenten slecht. 

L3.7 Betrokkenheid bij totstandkoming doelstellingen 

De basis van de ontwikkeling van de afzonderlijke medewerkers is het loopbaancontract 
dat bij de aanstelling met hen wordt gesloten. Vanaf 2001 worden er op basis hiervan 
persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld (Jaarverslag 2000: 29; Beleidsplan 2002: 
23). Voorts vindt er periodiek een volgens alle partijen constructief overleg plaats met de 
eigen onderdeelscommisie. Het Beleidsplan 2002 geeft aan dat in 2001 beleid is 
ontwikkeld voor bewust belonen: gedrag dat het meest bijdraagt aan de missie en visie 
wordt aangemoedigd en beloond. Binnen het kernteam worden medewerkers op diverse 
manieren bij verbeterprocessen betrokken. Een afdelingshoofd beschrijft hoe: 

We doen het een en ander aan kennis delen en onderling uitleren. Er zijn allerlei vakoverleggen 
binnen het team, zoals het analistenoverleg, financieel cobrdinatorenoverleg, er zijn 
bindingsdagen voor alle college's, en het MT-overleg natuurlijk. (...) Er is een werkgroep Verhoor, 
een werkgroep Digitaal rechercheren, een werkgroep competentieprofielen. Alle lagen van het 
kernteam zijn daarin vertegenwoordigd. (...) We kunnen nog verder gaan wat de samenwerking 
en het onderling kennis en ervaring uitwisselen tussen de kernteams betreft. Het gebeurt al wel: 
zo gingen wij bij kernteam Rotterdam-Rijnmond langs, omdat ze daar al veel ervaring hebben 
met het op video vastleggen van verhoor. 

L3.8 Verbetering arbeidsomstandigheden 

Er is in 2000 actie ondernomen op de preventie van RSI, en in de begroting voor 2002 
worden vier aangepaste werkplekken opgenomen. In 2001 werd een tweetal 
vertrouwenspersonen aangesteld ()aarverslag 2000: 30). De huisvesting bleek in 2000 
deels niet meer te voldoen, maar werd in 2001 structureel beter door een verhuizing van 
een deel van het kernteam naar een nieuwe locatie (Jaarverslag 2000: 30). Voor het jaar 
2001 was het beschikbaar komen van het handboek Personeel voorzien. 

Wat de locatie van kernteams betreft lijken korpschefs van kernkorpsen van mening te 
verschillen over de beste wijze waarop een kernteam binnen de verschillende regio's 
dient te worden gehuisvest. Zo heeft de korpschef van Brabant Zuid-Oost bepaald dat 
het kernteam aldaar centraal wordt gehuisvest. De korpschef in Usselland is een andere 
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mening toegedaan: daar wordt er heel nadrukkelijk voor gekozen cm capaciteit 
gedislokeerd weg te zetten. Naar zijn mening zou het ook voor het team KTZ/USD veel 
beter zijn om een deel van de extra capaciteit te plaatsen in bijvoorbeeld Maastricht en 
Breda. Hij betoogt: 

Zodra je het kernteam ergens in de buurt plaatst gaat die omgeving ermee aan de gang. Er komt 
een verplaatsing van Nijmegen, waar men de nu door het kernteam gebruikte ruimte zelf nodig 
heeft, naar Arnhem. Dat gaat passen in nieuwbouw aldaar, en nu at zie je dat rechercheurs in 
Arnhem informeren of daar geen functies beschikbaar komen. Mensen moeten zich erbij 
betrokken voelen. Daarbij willen rechercheurs best zo nu en dan apart werk doen op vreemde 
locaties, maar ze willen in principe in hun dagelijkse werk gelokeerd blijven waar ze zaten. Zet ze 
dus 'om de hoek'. 

Conform de instructies van het ministerie van BZK stellen de kernteams een uitgebreide 
jaarrekening op, die als bijlage bij het jaarverslag is gevoegd. In deze rapportage is er 
van afgezien cm hier nader op in te gaan, tenzij er zich uitzonderlijke situaties voordoen. 
De jaarrekening over 2000 van KTNON laat een gezonde situatie zien. 

1.4.2 Informatiehuishouding 

In het jaar 2000 is bij KTNON een ICT beleidsplan opgesteld. In het kader daarvan toetst 
een werkgroep ICT alle relevante ICT-plannen op wenselijkheid en haalbaarheid, en 
adviseert daarover het MT (Jaarverslag 2000: 32). Eveneens in 2000 is de implementatie 
van het Recherche Basissysteem (RBS) gestart, waarmee tot standaardisatie van de 
registervorming bin nen het gehele kernteam is gekomen (Jaarverslag 2000: 6). Voor 
operationele formulieren zijn standaard macro's ontwikkeld, die in 2001 worden 
gelmplementeerd (Jaarverslag 2000: 33). KTNON maakt gebruik van moderne 
kantoorapparatuur: in 2000 werd de afschrijvingstermijn op computerhardware 
teruggebracht van vier naar drie jaar (Marap 2000/1: 13). 

Binnen het kernteam-intranet vergemakkelijken een E-mail functie en een centrale 
agendaplanning de interne communicatie. In 2000 is het intranet doorgelicht op 
veiligheid en zijn aanvullende voorzieningen getroffen; in 2001 zou er een externe audit 
op beveiliging plaatsvinden (Jaarverslag 2000: 33). Het Beleidsplan 2002 (p. 20) kondigt 
de implementatie van een beveiligingsplan aan. Naast fysieke afscherming en beveiliging 
is daarbij vooral de gedragscomponent belangrijk: reden om de betrokkenheid van veel 
medewerkers bij de totstandkoming van het beveiligingsplan te waarborgen (Jaarverslag 
2000: 39). Het is niet bekend wat er van deze voornemens in de praktijk terecht is 
geko men. 

In de enquete komt bij de vraag naar verbeterpunten frequent naar voren dat de 
informatiehuishouding tussen de kernteams onderling en ook tussen politie-instanties in 
het algemeen nog te wensen over laat. Eind 2001 zou door de kernteams gezamenlijk 
een projectplan opgesteld, erop gericht om in 2002 de informatiesystemen van de teams 
naar elkaar te ontsluiten (Beleidsplan 2002: 17). Hoewel sinds 2000 geautomatiseerde 
ontsluiting van gegevens tussen CIE-en mogelijk is, wordt hiervan nog nauwelijks 
gebruik gemaakt. Veel informatie-uitwisseling wordt nog via menselijke tussenkomst 
gerealiseerd (Beleidsplan 2002: 17). 

Wat de verbindingsmiddelen betreft zijn er in 2000 beleidskaders voor de inzet 
ontwikkeld in de vorm van een verbindingsmiddelenplan (Jaarverslag 2000: 34). Dit zal 
in 2002 worden geevalueerd en waar nodig bijgesteld (Beleidsplan 2002: 37). 

Eveneens in 2000 is een vervoersplan afgeprocedeerd, waarin onder meer beheersmatige 
richtlijnen en een carpoolbeleid zijn vastgelegd. De kosten voor woon-werkverkeer zijn 
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voor alle kernteams, maar in het bijzonder voor KTNON, het LRT en KTZ een belangrijk 
issue, omdat de gemiddelde afstand die men moet reizen groot is ()aarverslag 2000: 
35). De aankondiging in de miljoenennota 2002 dat het woon-werkverkeer met 
dienstvoertuig mogelijk fiscaal zou gaan worden belast wekte dan oak veel beroering. 

I.5.1 Algemeen 

Het kernteam Noord- en Oost Nederland volgt en draagt bij aan de ontwikkelingen van 
de Abrio-procesbeschrijvingen Het team werkt dan ook binnen de aandachtsgebieden 
conform het cyclische Abrio-mode1. 8°  Hierbij zijn het criminaliteitsbeeld en het 
strategieplan van het betreffende aandachtsgebied leidend voor de prioritering en 
uitvoering. In 2002 zullen de MT-leden de cursus Ordeningsmethodiek processen (OMP) 
gaan volgen (Beleidsplan 2002: 40). 

1.5.2 Besturing, beheersing en doorlichting van processen 

In het jaar 2000 is de planning- & controlcyclus binnen het kernteam geimplementeerd. 
Het strategisch beleid en de inzet van middelen staat beschreven in het jaarlijkse 
Beleidsplan, waarna de verantwoording plaatsvindt middels twee Maraps en een 
Jaarverslag (Jaarverslag 2000: 10). Deze producten worden achtereenvolgens besproken 
met de divisiechefs ZwaCri van de negen dragende regio's en daarna met de korpschefs, 
waarna de stukken warden vastgesteld door de driehoek Dsselland. Wat de onderzoeken 
betreft functioneert het kernteam als een projectorganisatie met als cyclus: een Plan van 
Aanpak conform de Abrio-standaard, gevolgd door maandrapportages ten behoeve van 
de driehoek, waarna evaluatie na afronding volgt volgens het ZERO-model. Hieruit komt 
een verbeterplan voort, dat in de Marap wordt meegenomen (Beleidsplan 2002: 6). 
Middels halfjaarlijkse rapportages van circa dertig pagina's aan het parket wordt het OM 
op de hoogte gehouden (IRT Noord- en Oost Nederland, 4 maart 1999; 6 oktober 1999; 
20 maart 2000). Hierin wordt de voortgang van alle activiteiten in enig detail gemeld, 
conform het model 'Voortgangsrapportage Kernteams'. Onderzoeksvoorstellen worden 
kort geschetst, waarbij ook knelpunten warden aangegeven. 

Sinds januari 2000 levert KTNON zoals gezegd een maandelijkse projectrapportage van 
de lopende onderzoeken op vertrouwelijke basis aan de leden van de Driehoek Usselland 
en de MT-leden van het kernteam. In december 2000 is deze door direct betrokken 
medewerkers en de korpschef geevalueerd. Geconstateerd werd dat het product voorzag 
in een behoefte, maar wat compacter kon warden gepresenteerd. Ten behoeve van deze 
evaluatie is de maandrapportage van december 2000 (in het nieuwe format) bestudeerd. 
Het gaat om een op naam gesteld stuk van zeven pagina's, waarin per afdeling (Noord, 
Oost, UMS en Informatie) zeer overzichtelijke beschrijvingen zijn te vinden van vijftien 
producten en projecten in hun actuele stadium. 81  Een projectomschrijving bevat de 
aanleiding (inclusief de namen van hoofdverdachten en verdenkingen), de 
projectdoelstelling, de verwachte doorlooptijd en een inhoudelijke weergave van 
activiteiten voor de afgelopen en komende maand (toegepaste dwangmiddelen en 
resultaat), en ten slotte bijzonderheden en knelpunten. Uit de bestudeerde 
omschrijvingen ontstaat de indruk dat de aanleiding voor opsporingsonderzoeken in de 
bier beschreven gevallen vaak ligt in rest- en zijtakinfo van eerdere onderzoeken en PV's 
van recherchediensten in de regio's. 

B°  Abrio staat voor Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatiehuishouding en Opleidingen, een 
gezamenlijk verbetertraject voor de opsporing van justitie en politie. Onderdeel van Abrio is een 
gestructureerde opzet van het rechercheproces. 

81  De omschrijvingen volgen de categorieen Criminaliteitsbeeldanalyse, Strategieplan, Verkennend 
Onderzoek, Projectvoorbereiding, Opsporingsonderzoek en Bestuursondersteunend onderzoek. 
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De beschrijving en borging van personele en financiele processen werd in 2000 uitgesteld 
door onduidelijkheid over de mandaatpositie van het kernteam ten opzichte van de 
beheerregio (Jaarverslag 2000: 39). Een en ander zou in 2001 worden uitgewerkt in een 
mandateringsregeling. 

In het operationele domein wordt eveneens aan procesbeschrijvingen gewerkt. Zo staan 
voor 2002 de procesbeschrijving CBA en de procesbeschrijving grootschalige recherche 
onderzoeken op het programma (Beleidsplan 2002: 40). 

In de enqu8te tonen respondenten zich ten aanzien van de procesbeheersing binnen 
KTNON tamelijk kritisch: de stelling 'Planning van de onderzoeken verloopt goed' krijgt 
de volgende reacties die varieren van zeer goed tot zeer slecht, waarbij de meerderheid 
dit als voldoende en goed beoordeeld (1 ++, 14 +, 22 +/-, 12 - en 1 --). 

1.5.3 Verbeteren van processen 

In 2001 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een 
kwaliteitsmanagementssysteem. Daarbij wordt uitgegaan van het INK/IKP model en de 
ervaringen, opgedaan binnen het LRT. Binnen het MT wordt een portefeuillehouder 
`Kwaliteitsmanagement aangewezen. Voor het najaar van 2001 stond een eerste 
kwaliteitsaudit in de vorm van een zelfevaluatie gepland (Beleidsplan 2001: 17). 

Bestaande processen worden verder verbeterd op basis van voortschrijdende inzichten. 
Zo zal in 2002 de projectvoorbereiding duidelijker worden uitgewerkt, en zal het proces 
van pre-weging van nieuwe onderzoeken opnieuw worden bekeken en zo mogelijk in de 
vorm van een Quick Scan worden gestandaardiseerd (Beleidsplan 2002: 40). Ook de rol 
van de Infodesk van KIN ON wordt in 2002 door een projectgroep opnieuw bekeken. De 
bestuursondersteunende preventietaak zal in 2002 in samenwerking met het parket in 
Zwolle verder worden geprofessionaliseerd. Dit zal gebeuren door inzichtelijk te maken 
welke informatie relevant is voor welke bestuurlijke partner, en langs welke route en in 
welke vorm deze informatie het best kan worden gecommuniceerd, gevolgd door de 
ontwikkeling van een systematiek om dergelijke relevante informatie uit 
opsporingsinformatie te filteren (Beleidsplan 2002: 41). Tot slot wordt bezien hoe 
bruikbare rest- en zijtakinformatie stelselmatig aan tijdelijke registers kan worden 
onttrokken en middels een gestandaardiseerde procedure in een spin-off rapportage kan 
worden ondergebracht. 

1.5.4 Stimuleren van innovatie en creativiteit 

Uit de door het kernteam verstrekte documentatie zoals de jaarverslagen en Maraps 
wordt op diverse punten duidelijk dat er aandacht wordt geschonken aan het belang van 
innovatief werken. Dat geldt voor de informatietrajecten en de tactische opsporing, en 
vooral voor de ondersteunende diensten zoals OT en T&O. Het kernteam ontwikkelde in 
samenwerking met een IT-bedrijf een methode om beschrijfbare CD-ROM's adequaat te 
beveiligen. Samen met KTZ is een cursus georganiseerd over digitaal rechercheren op 
Internet met achterlating van zo weinig mogelijk sporen (IRT Noord - en Oost-Nederland 
1999: 23). In 2002 zullen ten minste drie innovatieve projecten worden afgerond, 
hiervoor wordt 45.000 Euro gereserveerd (Beleidsplan 2002: 6). 

Uit de enqueteresultaten valt op te maken dat ook de meeste respondenten positief zijn 
over de mogelijkheden om op vernieuwende manieren met hun vak bezig te zijn. 65% is 
positief over de stelling 'Ik vind binnen het kernteam de ruimte voor vernieuwend 
recherchewerk'. 68% ziet bij KTNON genoeg opleidingskansen, en 66% zegt te werken in 
een inspirerende omgeving (deze stelling wordt door slechts 3% van de respondenten 
tegengesproken). 

Ook in het tactisch rechercheren worden nieuwe invalshoeken verkend, zoals een 
medewerker van de unit Turkije vertelt. 

Innovatief werken doen we beslist. Zo zijn we al lang bezig om anders te kijken dan alleen naar 
de heroIne. Dus naar paracetamol, amfetamine, azijnzuur et cetera. Zo probeer je zicht te krijgen 
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op laboratoria in Turkije, en zo proberen we samen met de ECD goederenstromen in beeld te 
krijgen. 

Innovatie gebeurt op vole terreinen, maar het meest tastbare voorbeeld is de unit 
Techniek & Ondersteuning, waarvan de chef is geinterviewd. 

Het is leuk werken bier, want we zijn creatief, we verzinnen allerlei dingen, er zitten slimme 
mensen en we hebben als kernteam budget, dus je kunt ook wat. En dan gaat het niet om 
speelgoed 'voor de heb'. Wij hebben niet eens Carin (digitale navigatie). Oat is geen innovatie, 
dat is een luxe Shell-boek. Wij werken aan een systeem gebaseerd op Carin, dat precies kan wat 
wij op straat nodig hebben. Als het er niet is dan ontwikkelen we het. 

Binnen de Nederlandse politie bestaan heel verschillende zienswijzen op de beste inzet 
van het middel observatie. KTNON kiest voor eon mix van dynamische observatie en 
technische middelen, en heeft daarmee eon goede reputatie opgebouwd. 

De negen regio's weten wat wij in huis hebben en maken er gebruik van op leenbasis en 
uitwisseling. De kernteams weten het ook wel-ongeveer, maar met de regio's werken we veel 
intensiever samen, het uitdragen van kennis is daarbij vele malen groter dan naar de overige 
kernteams. We hebben met kernteam Randstad Noord en Midden, met het LRT en de USD/KTR 
de meeste contacten, met de andere eigenlijk zelden. Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam 
gebruiken de bestaande structuur, Amsterdam doet dan nog veel zelf met hun tactische 
rechercheurs. Daar is de gedachte "observeren dat kan iedereen wel een beetje doen". Maar het 
heeft echt veel voordeel als je zoals hier voortdurend met dezelfde mensen op een project kunt 
werken, ook al ondersteunen we bier vijf, zes onderzoeken tegelijk. Het inlevingsvermogen van 
de observerende collega's is dan vele malen groter. Er wordt ook meer herkend: "hoe lagen de 
lijnen ook weer?". 

Respondenten uit meerdere kernteams bevestigen dat de meeste observatieklussen zich 
in Amsterdam en omgeving afspelen. De kernteamchef NON pleit or daarom voor om 
meer capaciteit daar to huisvesten en dan deels to laten rijden voor de onderzoeken van 
buiten Amsterdam. 

Direct afluisteren vormt voor de verschillende teams in het land een uitdaging, want er 
zijn aanzienlijke technische, tactische en juridische complicaties. In Noord-Oost 
Nederland is men samen aan de slag gegaan. 

Het kernteam had als eerste de apparatuur ter beschikking en probeerde het uit. Dat hebben we 
uitgeleerd in de regio's. Ook wat betreft de juridische regels rond de toepassing, daarin hadden 
we absoluut een voortrekkersrol. 

Er is nu een maandelijks overleg met de chefs van de ondersteunende units, van waaruit 
een gezamenlijk opleidingspakket is ontwikkeld. Men ondersteunt elkaar, zodat niet 
iedereen een hole ploeg in eigen huis nodig heeft. 

Er zijn afspraken dat we elkaars mensen gebruiken; het kernteam coordineert dat. Het startte 
vlot op omdat wij door ons budget de faciliteiten konden aanbieden, later ga je dan alsnog eens 
kijken naar een bijdrage. Doordat we nu samen in die pilot spullen aanschaffen en daarmee 
werken spreek je elkaar ook op andere dingen aan. Zo'n samenwerking zou je eigenlijk ook met 
de andere kernteams moeten hebben. 

1.6 Waardering door klanten/opdrachtgevers 

KTNON hecht stork aan transparantie in de manier van werken waar dat mogelijk is. De 
partijen in de driehoek worden maandelijks in enig detail geInformeerd door middel van 
voortgangsrapportages in standaardformaat. Dit wordt blijkens de interviews door de 
leden van de driehoek op prijs gesteld. Ook de Maraps zijn tot dusver steeds 
goedgekeurd (Jaarverslag 2000: 40). 

Het kernteam leverde een zeer substantiele bijdrage aan het Recherchebijstandsteam dat 
werd geformeerd naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. De korpschef van 
de regio Twente bracht hiervoor later zijn persoonlijke dank tot uiting (Jaarverslag 2000: 
40). 

Eind 2000 leverde het kernteam Noord- en Oost Nederland voor het eerst eon 
onderzoeks-PV in digitaal formaat aan de rechtbank en advocatuur. Dit werd zeer positief 
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ontvangen (Jaarverslag 2000: 40). De kernteamofficier vertelt hoe hij het draagvlak voor 
het kernteam afmeet aan hoe zijn collega's er tegenover staan. Dat zij het kernteam als 
positief zien is af te leiden uit uitlatingen als: "ja, met die club van jou, dan heb je ook 
wat...". 

Voor 2002 wil het kernteam de interactie met `klanten' verder intensiveren. Om die reden 
zal een omgevingsscan worden uitgevoerd onder de belangrijkste partners, te weten het 
openbaar ministerie, de negen regio's in Noord-oost Nederland alsmede de overige 
regio's, de bijzondere opsporingsdiensten en de internationale partners (Beleidsplan 
2002: 42). 

Kritiek komt er vanuit het landelijk parket op de wijze waarop het kernteam in sommige 
gevallen met onderzoeken startte zonder tijdige weging en toedeling vooraf door de 
weegploeg (Openbaar Ministerie 2000: 21). Het landelijk parket meende dat het inzicht 
in de beschikbaarheid van kernteamcapaciteit en de sturing van het College hiermee 
ernstig onder druk komen te staan. Het kernteam beargumenteerde het incidenteel niet 
tijdig indienen van onderzoeksvoorstellen, door te wijzen op het gegeven dat soms een 
langdurig orienterend feitenonderzoek noodzakelijk is om te kunnen vaststellen of er 
voldoende en juiste informatie voorhanden is om te kunnen starten met een 
strafrechtelijk onderzoek. 

1.7 Waardering door personeel 

In het Jaarverslag 2000 (p. 41) is aangegeven dat de werknemerstevredenheid nog niet 
kan worden vastgesteld bij gebrek aan een instrument om dit op individueel niveau te 
meten. Wel wordt gesignaleerd dat de teambuilding extra aandacht verdient vanwege de 
verspreid liggende locaties (Jaarverslag 2000: 40-41). 

Het georganiseerd overleg met de eigen onderdeelcommissie (ODC) van het kernteam 
Noord- en Oost Nederland is bijzonder van vorm: vertegenwoordiging is namelijk, anders 
dan gebruikelijk in politieorganisaties, niet 'partijgebonden' (per bond) maar 
locatiegebonden (Beleidsplan 2002: 47). Het georganiseerd overleg vindt maandelijks 
plaats: eerst informeel, daarna formeel overleg. Voor het jaar 2001 gaf de ODC aan dat 
er meer zorg moet komen voor het personeel (Jaarverslag 2000: 44). Er is behoefte aan 
een opleidingsplan en loopbaanbeleid, alsmede aan het bespreekbaar maken van ethiek. 
De ODC is niet helemaal gelukkig met haar positie in de medezeggenschapsstructuur van 
het korps Dsselland, omdat haar positie daarin vergelijkbaar is met die van een district 
of divisie. De kernteam-ODC streeft er naar de structuur en bevoegdheden van een 
zelfstandige ondernemingsraad aan te nemen, en laat in 2002 onderzoek verrichten naar 
de mogelijkheden daartoe (Beleidsplan 2002: 48). 

1.8 Waardering door de maatschappij 

Het jaarverslag over 2000 (p. 44) geeft aan dat met name de zogenoemde 'Doverzaak', 
die door het kernteam werd gedraaid, veel impact en aandacht in de pers heeft gehad. 
Het Beleidsplan 2002 vermeldt dat het kernteam in samenwerking met het openbaar 
ministerie in de toekomst per onderzoek de behaalde resultaten publiekelijk onder de 
aandacht zal gaan brengen (Beleidsplan 2002: 49). 

1.9 Resultaten 

Het Informatiemodel Nederlandse Politie geeft een aantal indicatoren aan: 

• Aantal verdachten (vermeld op naar justitie gestuurde PV's) 

• Aantal Strafrechtelijke Financiele Onderzoeken (SFO's) 

• Aantal verkennende onderzoeken 

• Aantal (aan OM) overgedragen onderzoeksdossiers 

• Aantal CTC meldingen (inzet bijzonder opsporingsmiddel) 
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• Aantal CTC toetsingen (aanvraag inzet bijzondere opsporingsmiddelen) 

De resultaten zijn over de vier activiteitenvelden uitgesplitst. 

I.9.1 Inzkht en verkennend onderzoek 

KWANTITATIEF 

Vanaf 1999 zijn er criminaliteitsbeelden op Cost-Europa en Turkije vervaardigd. De 
bedoeling is om het algemene deel I van de CBA's om de twee jaar te produceren, terwijI 
het besloten deel II (de beschrijving van gesignaleerde criminele 
samenwerkingsverbanden) jaarlijks wordt geactualiseerd. Eind 1999 kwamen er twee 
criminaliteitsbeelden tot stand, op Turkije en Cost-Europa. Dit vergde voor het CBA 
Turkije circa 3.770 uur en voor Cost-Europa circa 775 uur (Kernteam Noord- en Cost 
Nederland 2001a: 2). In 2000 zijn geen strategiedocumenten vervaardigd (Jaarverslag 
2000: 46). 

Er kwam in 2000 een verkennend onderzoek tot stand naar politiek georganiseerde 
Turkse en Koerdische groeperingen in opdracht van het parket in Zwolle, hetgeen 500 
uur inzet vergde. De rapportage hiervan plus een voorstel tot het verrichten van 
opsporingsonderzoek werden verzonden aan het College van procureurs-generaal; tot op 
heden is hierop nog geen reactie vernomen (Jaarverslag 2000: 46; Marap I en II, 1999; 
Marap II, 2000). 

Aan projectvoorbereiding werden in 2000 op drie onderzoeken 3.500 mensuren 
geinvesteerd (Jaarverslag 2000: 46). 

De Infodesk noteerde in 2000 627 verstrekkingen, waarvan 57 extern. Vijf ingekomen 
rechtshulpverzoeken werden afgehandeld, negen Meldingen Recherche Onderzoeken 
(MRO's) werden aangemaakt en wekelijks gematched ()aarverslag 2000: 48). In de 
Maraps levert de infodesk overzichten aan van bevragingen per afdeling en per maand. 

KWALITATIEF 

Net eerste CBA Turkije uit 1999 (evert in het algemeen deel (Kernteam Noord- en Oost-
Nederland, Afdeling Informatie, Unit Turkije, s.a.) een globaal beeld met betrekking tot 
Turkse en Koerdische georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het is voornamelijk 
gebaseerd op informatie uit afgesloten en lopende opsporingsonderzoeken, zij het dat 
geen gebruik kon worden gemaakt van informatie uit politieregio Amsterdam-Amstelland. 
Net  speciflek deel (Kernteam Noord- en Oost-Nederland, Afdeling Informatie, Unit 
Turkije, 1999a.) bevat een overzicht van Turkse en Koerdische families in Nederland 
behorend tot de georganiseerde misdaad. Net  bestaat uit een opsomming van families 
die dicht bij de gronddelicten staan en een opsomming van illegale dienstverleners. Doel 
van het laatste deel is het aanmoedigen van de Nederlandse overheid om ook 
bestuurlijke maatregelen in te zetten bij de aanpak van criminaliteit onder Turken en 
Koerden. Net  speciflek deel van dit CBA beschrijft de vier meest aandachtvragende 
groepen. Afgaande op deze beschrijvingen gaat het hierbij om moeilijk te onderzoeken 
doelen die voldoen aan de zes criteria die de CC Zwacri voor kernteamwaardige 
onderzoeken heeft gesteld. In enkele gevallen speelt bovendien een bijzonder, 
complicerend aspect mee. In het specifiek deel wordt tevens een analyse gepresenteerd 
van enige tientallen afpersingen en liquidaties in het Turkse milieu in de jaren negentig. 
Aannemelijk gemaakt wordt dat er sprake is van samenhang tussen de onderzochte 
delicten. Voor 2002 is een nieuw CBA Turkije voorzien. 

Het eerste CBA Oost-Europa, daterend uit 2000, bevat een globaal overzicht van zaken 
van zeer verschillende aard (Kernteam Noord- en Cost-Nederland, Afdeling Informatie, 
Unit Cost-Europa, 2000a). Dit CBA is gebaseerd op de geactualiseerde resultaten van het 
Project Oost-Europa (POE), dat werd gestart in april 1998 op verzoek van de minister 
van Justitie naar aanleiding van een risicoanalyse over het GOS, opgesteld voor 
beleidsmakers in de inlichtingensfeer (CVIN en MICIV). Het POE was gericht op het 
opstellen van een dreigingsbeeld voor Oost-Europa ten aanzien van de georganiseerde 
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misdaad, met speciale aandacht voor het financiele verkeer en de aantasting van 
integriteit van overheid en maatschappelijke instanties. Dit project, waaraan vijftig 
medewerkers van 19 verschillende diensten een bijdrage leverden, werd in maart 1999 
beeindigd; de resultaten zijn vastgelegd in een rapport van zes delen (Kernteam Noord-
en Oost-Nederland 1999c). Het POE leidde tevens tot publicaties in het Frans, Duits, 
Engels en Russisch. In het CBA Oost-Europa uit 1999 gaat het duidelijk om een eerste 
inventariserende verkenning, gericht op de criminaliteitsuitingen per delictsoort, en veel 
minder om het beschrijven van concrete organisatiestructuren: het aantonen van 
criminele samenwerkingsverbanden bleek nog niet voldoende mogelijk (Kernteam Noord-
en Oost-Nederland, 1999b: 5). De beschrijvingen bevatten op onderdelen onvoldoende 
informatie om tot een afgewogen beoordeling te kunnen komen op grond van de CC 
Zwacri-criteria. Als werkwijze was de aanvankelijke bedoeling om alle MRO's van 
regiokorpsen te doorzoeken met een relatie tot Oost-Europa, doch dit bleek niet 
mogelijk, omdat die alleen op nummer en op de naam van verdachten zijn op te vragen 
(Criminaliteitsbeeldanalyse Oost-Europa, Specifiek deel, 1999: 6). Daarop zijn de 
medewerkers die de dienst NRI in de regio's heeft gedetacheerd (RIB-ers) gevraagd om 
de MRO's handmatig door te nemen. Dit resulteerde in relevante MRO's uit een zestal 
regio's. Vervolgens is gekeken naar bruikbaar materiaal in de gegevensverzameling 
binnen de afdeling Informatie en de afdeling Projectvoorbereiding van het kernteam, wat 
vooral oude zaken uit eerdere onderzoeken opleverde. Voorts zijn HKS en RBS bevraagd, 
alsmede dossiers, CID-info en gegevens van internationale opsporingsinstanties. De 
uiteindelijke oogst blijft evenwel aan de magere kant: het blijkt moeilijk om op een 
relatief nieuw probleemveld bruikbare informatie uit politieregisters te halen. Het CBA uit 
1999 bevat omschrijvingen van autocriminaliteit, smokkel van drugs, kaviaar en 
sigaretten, fraude, witwassen, clandestiene goudhandel, afpersing en dubieuze 
transacties in onroerend goed. In de beschrijvingen blijkt veel onbekend: het betreft in 
vrijwel dit hele CBA nadrukkelijk informatie in het stadium van projectvoorbereiding. Het 
geheel maakt dan ook een wat provisorische en magere indruk, zeker in vergelijking met 
het CBA Turkije, waar zoveel meer over bekend is. Het CBA is besproken met een 
tweetal hoogleraren. 

Eind 2001 werd een nieuw CBA Oost-Europa uitgebracht, waarvan op de valreep alleen 
een concept van het open deel voor dit onderzoek kon worden gelezen. Deze rapportage 
werd breed uitgezet, en na enkele weken was de gehele eerste oplage van 500 
exemplaren reeds verspreid en ook in de dagbladpers gesignaleerd. Het gaat om een 
rapportage van beduidend hogere kwaliteit, at blijft de indruk bestaan dat het nog altijd 
moeilijk is om tot concrete en kernteamwaardige onderzoeken te komen. 

1.9.2 Opsporing 

KTNON stelde voor dit onderzoek gedetailleerde en actuele overzichten beschikbaar van 
vonnissen/arresten en conservatoir beslag die als `resultaten' van het kernteam kunnen 
worden aangemerkt. De meeste, veelal door het Arnhemse Hof uitgesproken vonnissen 
zijn onherroepelijk. De in totaal opgelegde detentie in november 2001 bedroeg ongeveer 
240 jaar, uitgezeten door circa vijftig veroordeelden, waarvan de meesten van Turkse 
herkomst zijn. 82  Twee verdachten werden vrijgesproken, zeven verdachten moesten in 
november nog voorkomen. Het calculeren van de totaalbedragen aan opgelegde 
geldboetes en veroordelingen op grond van de artikelen 33a en 36e Wetboek van 
Strafrecht is om diverse redenen weinig zinvol: ontnemingstrajecten !open jaren langer 
door, zodat de procedures in veel gevallen nog gaande zijn. Ook is een deel fiscaal 
afgehandeld en hebben sommige verdachten `zwart' ontvangen winsten uit drugshandel 
vrijwillig afgestaan, en zijn de gegevens niet volledig. Ten slotte is, hoewel er 
conservatoir beslag is gelegd op onroerend goed ter waarde van tientallen miljoenen 

82  Deze berekeningen zijn door de onderzoekers uitgevoerd en dienen ter indicatie: vanwege de aard van 
de gegevens en de wijze van verstrekking (vanuit een spreadsheet, zonder de brondocumenten) kan 
niet voor de correctheid worden ingestaan. De gevangenisstraf is inclusief het voorwaardelijke deel. 
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Euro, de uiteindelijke opbrengst niet zelden geringer dan de vorderingen. In totaal gaat 
het echter at om ettelijke miljoenen Euro in onherroepelijk opgelegde boetes en 
ontnemingen. De geInterviewde financieel deskundige uit het kernteam merkt wel op dat 
het in beslag genomen geld en de goederen grotendeels ten goede komt aan de Turkse 
overheid, omdat het meeste criminele geld ook daarheen gaat. Nederland wordt daar dus 
in materiele zin niet veel wijzer van. Bij het begin van de kernteams verwachtten 
optimisten nog de kosten snel terug te verdienen door ontneming van criminele winsten, 
maar dat blijkt niet zo te zijn. 

In het jaar 2000 werden er, los van de ondersteuning aan de regio's, in totaal elf 
opsporingsonderzoeken verricht: vier bij de UMS, twee op Oost-Europa, twee op Turkije 
en drie overige. Dit alles vergde in totaal circa 82.000 mensuren, gemeten in de periode 
april t/m december, dus vanaf het operationeel worden van het tijdschrijfsysteem. De 
onderzoeken leverden 71 aangehouden verdachten op en negen overgedragen 
onderzoeksdossiers (Jaarverslag 2000: 46-47). In de opsporingsonderzoeken werden 
drie strafrechtelijk financiele onderzoeken uitgevoerd. De verschillende 
opsporingsonderzoeken in 2000 hebben geleid tot f 7.818.772,- aan conservatoir beslag 
en aan vorderingen ontneming/geldboete tussen de .f 17 miljoen en f 18,3 miljoen. In 
het vertrouwelijke jaarverslag over de operationele activiteiten in het jaar 2000 worden 
de resultaten van de opsporingsonderzoeken gedetailleerd beschreven (Kernteam Noord-
en Oost Nederland, 2001a). Het gaat daarbij onder meer om een onderzoek naar 
heroInesmokkel door Turken in honderden kilo's, afgerond met aanhoudingen en flinke 
inbeslagnames; om onderzoek in samenwerking met de DEA naar Oost-Europeanen die 
ecstasy produceerden en verhandelden, waaruit diverse technische innovaties in de 
opsporingssfeer voortkwamen; om onderzoek waarbij een geestelijke instelling door 
misleiding een groot geldbedrag afhandig was gemaakt; om onderzoek naar 
verduistering van Russische defensiegelden; UMS-onderzoek naar AMA's, Turkse visa-
fraude en Chinezensmokkel; internationale rechtshulpverzoeken naar een Turkse 
organisatie en een liquidatie. Het merendeel van deze onderzoeken is succesvol 
afgerond. 

De inzet van ondersteunende afdelingen als Techniek & Ondersteuning en de Criminele 
Inlichtingen Eenheid (CIE), alsmede de activiteiten in het kader van onderschepping van 
telecommunicatie worden in de jaarverslagen kwantitatief verantwoord, en in het 
gesloten deel worden de activiteiten en resultaten van de CIE en T&O uitvoerig 
beschreven (Kernteam Noord- en Cost Nederland 2001a: 23-26; 32-35); deze gegevens 
blijven hier verder buiten beschouwing. 

L9.3 Ondersteuning van de regio's 

Wat opsporingsondersteunende activiteiten betreft noteerde KTNON dat de afdeling 
Techniek en Ondersteuning (T&O, bestaande uit 20 medewerkers) in 2000 18% van haar 
capaciteit voor derden inzette (Jaarverslag 2000: 48). In het jaar 2000 leverde het 
kernteam NON naast de boven omschreven inzet voor opsporingsonderzoeken ook ruim 
5.000 uur ondersteuning aan het RBT-Enschede in het kader van de vuurwerkramp. 

Vanuit de regionale recherche van de kernregio Usselland wordt aangegeven dat Het 
kernteam zou 30% van haar capaciteit in ondersteuning aan de regio's moeten steken, 
maar bij de regio Usselland is daar niets van te merken. Zoals gezegd komt overdracht 
van een zaak een enkele keer voor, en verder zijn de internationale contacten van het KT 
soms handig voor de regio. Ook bij twee andere regio's valt enige teleurstelling te 
beluisteren over de ondersteuning vanuit het kernteam. Vanuit de informatieplatform-
functie zou het kernteam ook een initierende en coardinerende ml moeten hebben bij de 
totstandkoming van de regionale criminaliteitsbeelden, maar er wordt momenteel niet 
samengewerkt tussen de Noordoostelijke regio's bij het maken van criminaliteitsbeelden. 

KTNON bracht samen met deskundigen uit de regio Rotterdam-Rijnmond een CD-ROM uit 
waarop de expertise ten aanzien van Turkije ter beschikking werd gesteld aan de 
Nederlandse politie en justitie. Een hernieuwde uitgave hiervan is in voorbereiding. 
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1.9.4 Preventie en bestuurlijke advisering 

Het kernteam Noord- en Oost Nederland heeft een traditie opgebouwd in bestuurlijke 
advisering. In de jaren 1996 - 2000 verschenen er ruim een dozijn rapporten die als 
zodanig zijn aan te merken, op thema's als mensenhandel, studies naar Turkse 
georganiseerde criminaliteit in diverse achterstandsbuurten, Turkse herolnesmokkel via 
het wegtransport, afpersing door Oost-Europeanen, paracetamol als versnijdingsmiddel, 
en een pleidooi voor toezicht op tolken. 83  Deze rapporten werden veelal samengesteld in 
samenwerking met universitaire deskundigen van onder meer het IPIT van de 
Universiteit Twente en het Pompe-instituut van de Universiteit Utrecht. De traditie wordt 
tot op de dag van vandaag voortgezet, zij het dat de criminaliteitsbeeldanalyses nu voor 
een deel de functie van afzonderlijke thematische rapporten hebben overgenomen. In 
2000 werd een bestuursondersteunend rapport opgesteld inzake de risico's voor het 
wegvervoer op de route naar Moskou en mogelijke maatregelen. Tevens werd een advies 
uitgebracht aan de Driehoek in Rotterdam-Rijnmond inzake Oost-Europese criminele 
invloeden in de Rotterdamse haven (IJntema 2000). Afgaande op de beschrijving in dit 
rapport betreft het georganiseerde criminaliteit met alle bijbehorende kenmerken, 
inclusief aansturing vanuit de landen van herkomst. Het rapport bevat vier suggesties 
voor een strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak. Tot slot adviseerde het kernteam aan 
het Opdrachtgeversoverleg Mensenhandel in het kader van een opsporingsonderzoek 
(Jaarverslag 2000: 46). 

1.10 Evaluatieve beoordeling 

Afgaande op bovenstaande bevindingen maakt het kernteam Noord- en Oost Nederland 
over het geheel genomen een professionele, resultaat- en vernieuwingsgerichte indruk. 
Door de transparante wijze van verantwoording in de beleidsstukken ontstaat feitelijk 
zicht op verrichte inspanningen versus resultaten. Wanneer andere kernteams op 
soortgelijke wijze zouden rapporteren konden vergelijkingen worden gemaakt. 

Dit neemt niet weg dat er wel verbeterpunten zijn aan te wijzen. Op het aandachtsgebied 
Oost-Europa blijkt het moeilijk om grote, kernteamwaardige zaken te ontwikkelen en te 
draaien. De bij projectontwikkeling meest gebruikelijke informatiebronnen, de 
politieregisters, CIE en rest- en zijtakinformatie uit andere onderzoeken, zijn deels lastig 
te doorzoeken en leveren in eerste instantie weinig aanknopingspunten. Nederland heeft 
volgens de KTNON-analyses vooral een facilitaire rol voor de georganiseerde criminaliteit 
uit Oost-Europa, hetgeen het produceren van kernteamwaardige onderzoeksvoorstellen 
tot een lastige klus maakt. Eenmaal opgestart blijkt namelijk dat subjecten uit Oost-
Europa zich soms maandenlang schijnbaar verre houden van illegale activiteiten. 
Dergelijke onderzoeken, zo bevestigen respondenten, vergen daarom een langdurige en 
vaak intensieve inzet, die zonder het kernteam heel moeilijk te realiseren zou zijn. 

Een ander opmerkelijk punt is de manier waarop de INK-velden Waardering door 
personeel en Waardering door maatschappij amper zijn ingevuld. Hieruit spreekt de 
behoefte aan een beter instrumentarium. 

KTNON bevindt zich in een complexe situatie temidden van negen regiokorpsen, maar is 
er grotendeels in geslaagd om daarvan een voordeel te maken doordat geen enkele regio 
dominant is over de andere. Tegelijk kent dit kernteam een stevig draagvlak bij zowel 
het kernkorps als op het parket in Zwolle. De aansturing en controle verlopen zonder 
veel problemen. 

Wat de meerwaarde van dit kernteam betreft, geven respondenten uit KTNON en haar 
omgeving aan dat die met name ligt in het landelijk overzicht op criminaliteitsproblemen 

83  Het betreft hier: Kernteam Noord- en Oost-Nederland, s.a.; Yesilgoz en Lempens, 1996; Van Essen, De 
Kleuver en Broere, 1996; IRT Noord en Oost Nederland, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d, 1996e, 1996f; 
Werkgroep risico-analyse van het IRT Noord en Oost Nederland, 1996; Yesilgoz et al., 1997; Kernteam 
Noord- en Oost-Nederland, 1999; Kernteam Noord en Oost-Nederland; IPIT, Instituut voor 
maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken, 2000. 
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in een aandachtsveld. Hierdoor kan men ook de internationale samenwerking coOrdineren 
en door die brede aanpak criminele groepen echt internationaal elimineren. 73% van de 
respondenten in de enquete meent dat KTNON werk doet dat anders blijft liggen, en 85% 
vindt de kernteams onmisbaar in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Waar 
bij andere kernteams nog wel eens aan de eigen taakuitvoering wordt getwijfeld, zijn de 
respondenten bij KTNON er vrijwel zonder uitzondering van overtuigd dat zij essentieel 
werk doen. Slechts een respondent meent dat onderzoeken niet goed worden aangepakt, 
en een respondent is negatief over de resultaten van de onderzoeken. Niemand laat zich 
negatief uit over de samenwerking met het openbaar ministerie. Veel respondenten 
noemen de positieve ervaringen met buitenlandse collega's als voorbeelden van goede 
samenwerking, maar ook de persoonlijke onderlinge betrokkenheid en sterke 
gemotiveerdheid bij collega's komen in de enquete en in de interviews vaak naar voren. 
KTNON wordt door veel teamleden op alle niveaus beschreven als een club waar het leuk 
werken is. 

Zowel de korpsbeheerder als het parket Zwolle tonen zich uiterst positief over het 
kernteam. De verstandhouding en communicatie worden optimaal genoemd. De 
kernteamchef en kernteamofficier geven aan bij vakanties praktisch als elkaars 
plaatsvervanger te fungeren. De hoofdofficier benadrukt dat de meerwaarde van 
kernteams vooral zit in het opbouwen van kwalitatief hoogwaardige deskundigheid en in 
continuiteit, en dat er in KTNON een absolute garantie is voor beide. Voorts wijst deze 
respondent op het belang dat kernteams naast hun duidelijk landelijke taak ook een 
regiobinding blijven houden. Dat komt hier van de grond, want het kernteam draait ook 
zaken uit Noord-Oost Nederland op het aandachtsgebied. 

Voor het verzamelen van relevante informatie op het aandachtsveld Turkije is goede 
samenwerking met de regiokorpsen nodig. Dit lukt over het algemeen, zij het dat er zich 
in het verleden enige problemen hebben voorgedaan, met name in de relatie met 
Amsterdam. Op onderdelen lijkt de samenwerking met deze regio nog altijd niet 
optimaal. Het parket Zwolle wijst er op dat de politie Nederland de professionaliteit moet 
hebben dat alle kennis op dit aandachtsveld zoveel mogelijk wordt neergelegd bij het 
kernteam Noord- en Oost Nederland, niet ter meerdere eer en glorie van dat team, maar 
om als politie Nederland beter te kunnen opereren. In dat verband zijn door het 
kernteam georganiseerde meta-analyses en expertdagen zoals op liquidaties en 
afpersingen erg positief: een deel van die analyse is immers tot stand gekomen door 
samenwerking met andere korpsen. Het parket geeft aan dat de contacten met 
Amsterdam de laatste tijd een stuk zijn verbeterd: de samenwerking op mensensmokkel 
met Chinezen is uitstekend op OM-niveau en gaat bij de politie steeds beter. De 
afhandeling van de toverzaak' wordt zowel OM-niveau als bij de politie beschouwd Ms 
een schoolvoorbeeld van goede samenwerking. 

Wat innovatie en professionaliteit betreft, zowel op de organisatorische aspecten van het 
team als in de operationele sfeer, bevindt kernteam Noord- en Oost Nederland zich in de 
voorhoede van de kernteams. Verbeteringen van werkprocessen worden na aankondiging 
in de beleidsplannen in veel gevallen ook daadwerkelijk uitgevoerd, hetgeen bij andere 
kernteams niet altijd vanzelfsprekend is. Een verbeterpunt is nog dat de verspreiding van 
kennis en instrumenten vanuit het kernteam kan worden gentensiveerd, evenals het 
vermijden de neiging om opnieuw het wiel uit te vinden dat elders al is ontwikkeld op het 
gebied van ICT, digitaal rechercheren en dergelijke. Ook het aantrekken en vasthouden 
van kwalitatief goed personeel is, zoals bij de meeste kernteams, een aanhoudend punt 
van zorg. 
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II. Kernteam Randstad Noord en Midden 
Vooraf: korte geschiedenis en algemene gegevens 

Het kernteam Randstad Noord en Midden (verder KTR) is voortgekomen uit de in 1994 
genomen beslissing om het IRT Noord-Holland/Utrecht op te splitsen in een kernteam 
Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek en het kernteam Randstad Noord en 
Midden. KTR werd gevormd op basis van een convenant tussen de vier regiokorpsen 
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Utrecht, alsmede de 
hoofdofficier van Justitie in Haarlem en de korpsbeheerder Kennemerland. Het team is 
beheersmatig ondergebracht in de regio Kennemerland, maar is niet ingebed bij de 
regionale recherche en dus te karakteriseren als een 'groen' kernteam. De formatieve 
sterkte is 66,2 fte's. KTR beschikt over een eigen OT-groep, bestaande uit twee secties 
(18 personen) plus management en ondersteuning, en over een eigen tapkamer. De OT-
groep had aanvankelijk te maken met afwisselend overbelasting en leegloop, zodat in 
2001 werd gekozen voor een meer flexibele inzet waarbij OT-ers bij gelegenheid ook als 
tactisch rechercheur konden worden ingezet." 

Aanvankelijk kreeg KTR geen eigen aandachtsgebied: vanaf 1995 tot eind 1998 was het 
team helemaal gericht en ingericht op het uitvoeren van een groot opsporingsonderzoek 
naar de vermeende criminele organisatie rondom hoofdsubject Etienne U., het 
zogenoemde Radar-onderzoek (Jaarverslag Kernteam Randstad Noord en Midden 2001). 
Het team startte hierbij op een achterstand, omdat geen gebruik mocht worden gemaakt 
van 'besmet' onderzoeksmateriaal dat was verzameld door het IRT. Het Radar-onderzoek 
werd afgerond in 1997 en gevolgd door een voorbereidend onderzoek naar liquidaties die 
toegeschreven zouden kunnen worden aan een vermeende organisatie rondom U., 
alsmede een SFO tegen U. Tevens werden vanaf mei 1997 voorbereidingen gestart voor 
een eerste verkenning naar bagageafhandeling op Schiphol. Op basis van dit 
verkennende onderzoek zou Schiphol uiteindelijk officieel als aandachtsgebied aan KTR 
worden toegekend. 

In november 1998 kwam een abrupt einde aan het voorbereidend onderzoek naar de 
liquidaties. In januari 1998 was U. in het kader van het Radar-onderzoek door de 
rechtbank nog veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf op grond van zijn optreden als 
bestuurder van een criminele organisatie en overtreding van de belastingwetgeving. In 
de nazomer van 1998 werd echter duidelijk dat het Hof in hoger beroep de bewijsposities 
niet sterk genoeg achtte, zodat U. uit voorlopige hechtenis werd ontslagen in afwachting 
van de uitspraak op 29 maart 1999. Hierna werd de kans te klein geacht dat hij en 
andere betrokkenen wel veroordeeld zouden worden op basis van de 
liquidatieonderzoeken, zodat de hoofdofficier van Justitie besloot dat het voorbereidende 
onderzoek naar de liquidaties diende te worden gestaakt. 

Het kernteam moest snel op zoek naar een nieuwe missie, en die kwam doordat de 
stuurgroep van het verkennende onderzoek naar Schiphol de wens uitsprak dat de 
luchthaven Schiphol aangemerkt zou worden als aandachtsgebied. Dit voorstel is op 25 
november 1998 aan de Co6rdinatie-Commissie Zware Criminaliteit (CC Zwacri) 
gepresenteerd en op 23 december 1998 aan het College van Procureurs Generaal. In 
beide gremia werd de toekenning van Schiphol als aandachtsgebied aan het KTR officieel 
bekrachtigd. Vervolgens schakelde KTR binnen twee maanden over van een operationeel 
naar een operationeel en strategisch team, gericht op de integrale invulling van een 
aandachtsgebied. Tot op dat moment had KTR nauwelijks in het verrichten van 
strategisch informatief onderzoek geInvesteerd (Mayer 1998b: 25). 

Nadat het team weer zo goed mogelijk operationeel 'op de rails stond', is direct een 
aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een goed doordachte algemene `Schiphol-
strategie' en het opbouwen van het daarbij behorende netwerk. KTR zou zich voor een 

84  Twee voormalige OT- ers gaven in de enquete aan te zijn vertrokken omdat er te weinig werk was. 
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aantal jaren geheel concentreren op de maatschappelijke integriteit met betrekking tot 
de luchthaven Schiphol en had daarbij de ambitie naast repressief optreden in de vorm 
van strafrechtelijke onderzoeken, ook een preventieve bijdrage te gaan leveren in de 
vorm van informatieoverdracht en advisering. Zo ontstond een strategie bestaande uit 
drie elementen: verkennen, opsporen en adviseren; een strategie die aansluit bij de 
taken zoals die beschreven staan in de Kernteamregeling van 21 juni 1999. 

Het kernteam startte in 1999 met een verkennend onderzoek naar de vrachtsector. 
Omdat verkennend onderzoek eind jaren negentig voor politie-Nederland feitelijk een 
nieuw terrein was, met spelregels uit de instructie van het CPG en de wet BOB die zelf 
nog verkend moesten worden, was dit een periode van pionieren. Daarnaast besteedde 
KTR veel tijd aan het aanknopen of intensiveren van contacten met relevante 
opsporingsdiensten en aan het lokaliseren en binnenhalen van de benodigde informatie. 
Dit komt onder meer tot uiting in de samenstelling van het onderzoeksteam, waaraan 
naast politiemensen ook medewerkers deelnemen van de Kmar, FIOD en Douane. 

Tien KTR-medewerkers werden in de periode tussen 19 februari en 25 juni 1999 van het 
aandachtsgebied Schiphol gehaald om te onderzoeken of de bevindingen uit de 
parlementaire enquetecommissie naar de Bijlmerramp aanleiding zouden kunnen geven 
tot het instellen van nader strafrechtelijk onderzoek. Na afronding hiervan startte men 
met het eerste operationele Schiphol-gerelateerde onderzoek, dat eind maart 2000 zou 
'klappen'. In oktober 2000 ging een tweede operationeel onderzoek van start en in 2001 
is een derde onderzoek in voorbereiding. 

Onderzoeksverloop 

De medewerking vanuit het kernteam aan dit evaluatie-onderzoek is optimaal geweest: 
naast de kernteamchef zelf toonde met name een beleidsmedewerkster zich zeer 
behulpzaam. Er zijn (voornamelijk ter plekke) in totaal 31 documenten bestudeerd, die 
zonder dralen werden aangeleverd. De meest recente beleidsstukken zijn opgemaakt 
conform het NKP-model. De documentatie was in vergelijking met andere kernteams 
uitzonderlijk helder. In de Maraps wordt het feitelijke verloop van geplande activiteiten in 
verhouding tot de doelstellingen inzichtelijk gemaakt door middel van grafieken en 
staatjes. Het taalgebruik is direct, niet versluierend of ontwijkend. Er zijn elf interviews 
gehouden met de kernteamchef en diens vervanger (tevens chef info), de 
kernteamofficier, de hoofdofficier, de korpsbeheerder, de korpschefs van Kennemerland 
en Utrecht, een lid van de onderdeelscommissie, een projectleider, een tactisch 
coordinator, drie divisiechefs recherche en een hoofd Justitiele bedrijfsvoering. 

Bij de enquete was de respons van het personeel verhoudingsgewijs hoog: 31 KTR-
medewerkers beantwoordden de vragen, wat neerkomt op ongeveer 47%• 85  Dit is mede 
te danken aan de beleidsmedewerker binnen het team die de vaart erin hield. Van de ex-
medewerkers werkten acht personen mee aan de enquete. Hoeveel ex-medewerkers er 
in totaal bij dit kernteam zijn is niet aan te geven, zodat over de representativiteit 
hiervan niets kan worden gezegd en deze gegevens alleen als indicatie zijn gebruikt. 

Beoordeling in de tussenevaluatie van 1998 86  

Het kernteam werd blijkens de tussenevaluatie in 1998 door externe partners redelijk 
goed gewaardeerd, waarbij men wees op de moeilijke omstandigheden tot dan toe en de 
aanzienlijke verbeteringen die recentelijk waren doorgevoerd (Mayer 1998b: 29). 
Vastgesteld werd dat KTR tot op dat moment nog nauwelijks aandacht had besteed aan 

85  Deze berekening is gemaakt op basis van de 66 fte's. In werkelijkheid zijn er enerzijds enkele 
vacatures, anderzijds werken er meer mensen als part-timers, en bovendien leveren diensten als de 
Kmar en FIOD mensen die boven de formele sterkte vallen maar wei aan de enquete kunnen meedoen. 
Een laatste complicerende factor is dat 2 ex-medewerkers de enquete voor huidige medewerkers 
invulden. 

86  De tussenevaluatie van de kernteams door het IVA In 1998 leverde een publieke eindrapportage op 
(Gooren et al. 1998), en vertrouwelijke deelrapporten over de afzonderlijke teams. De belangrijkste 
bevindingen uit het deelrapport over KTR (Mayer 1998b) worden hier globaal samengevat. 
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het ontwikkelen van een eigen missie, werkwijze, aandachtsveld, expertisefunctie of 
informatiepositie. De interne bedrijfsvoering werd als onhelder beschreven. Het 
uitstroom- en terugkeerbeleid was bij KTR, zoals bij vrijwel alle kernteams, een 
probleem. 

Structuur 

Het organisatieschema van KTR is weergegeven in figuur 7. 
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11.1 Leiderschap 

De aansturing van KTR rond Schiphol vindt plaats vanuit een vijfhoek die bestaat uit de 
korpsbeheerder van Kennemerland, de hoofdofficier van Haarlem, de korpschef van 
Kennemerland, de burgemeester van Haarlemmermeer en het hoofd van de Koninklijke 
marechaussee op Schiphol. De burgemeester van Haarlem voert als korpsbeheerder 
namens de korpsbeheerders van de overige deelnemende regio's het beheer over KTR. 
Hij houdt zicht op het team door overleg met de korpschef, waarbij met name zaken als 
integriteit en aansturing aan de orde komen. In het voor deze evaluatie gehouden 
interview gaf de korpsbeheerder aan, het kernteam als den van de hoofdpunten te zien 
in deze functie. Deze respondent ziet zijn positie zowel als die van facilitair beheerder als 
in het op bestuurlijk niveau meedenken met het type werk dat Schiphol met zich mee 
brengt. De korpsbeheerder spreekt tweemaal per jaar met de andere burgemeesters 
over het beheer en de taak van het kernteam. Verder had hij een keer per jaar overleg 
met de minister van Justitie inzake het kernteam, maar het departement heeft dat 
overleg volgens hem helaas stop gezet. 

De korpschef van het kernkorps Kennemerland heeft tweewekelijks rechtstreeks overleg 
met de kernteamchef. Hij stuurt twee aparte diensten binnen zijn organisatie zelf aan: de 
Regionale Inlichtingendienst en het kernteam. Bij zijn aantreden, net na de IRT-affaire, 
was de aansturing van het kernteam in handen van de plaatsvervangend korpschef. De 
korpschef vond het echter logisch om het kernteam zelf aan te gaan sturen, omdat hij 
ook de externe verantwoordelijkheid ervoor heeft. De chef van het kernkorps participeert 
in zowel inhoudelijke overleggen, als overleggen die met name over beheerskwesties met 
betrekking tot Schiphol gaan. Er is zoals gezegd twee keer per maand overleg met het 
kernteam, waarbij een keer per maand ook de hoofdofficier aanwezig is. Enkele keren 
per jaar komen de korpschefs bij elkaar, en ook de driehoeken van de regio's overleggen 
twee keer per jaar met elkaar. Ten slotte zit de korpschef in de CC Zwacri. Ook komt de 
procureur-generaal die de ZwaCri-portefeuille beheert regelmatig op werkbezoek bij het 
kernteam. Alle betrokkenheid ten aanzien van het kernteam overziende merkt de 
korpschef op dat hiermee wel "Het gevaar van meervoudige sturing op de loer ligt". 

De hoofdofficier verklaarde wat de aansturing betreft dat hij binnen zijn parket 
rechtstreeks door zijn kernteamofficier wordt geInformeerd over zaken het kernteam 
betreffende. Volgens hem betreft dit zowel zaaksinhoudelijke als ook beheersmatige 
kwesties. Daarnaast komt de driehoek regelmatig bij elkaar, waarbij kernteamkwesties 
eveneens aan de orde komen. Landelijk gezien is er de CC Zwacri, maar volgens de 
hoofdofficier gaat het hierbij om een ontmoetingsplek die eerder te vergelij ken is met 
'een Poolse landdag'. Omdat er volgens de hoofdofficier teveel mensen inzitten heeft dit 
tot gevolg dat het inhoudelijk vaak niet tot de gewenste resultaten leidt. Er is dan ook 
volgens de hoofdofficier eigenlijk landelijk geen weging: feitelijk wordt er van onderop 
bepaald welke onderzoeken er worden gedraaid. Het woord 'kernteamwaardigheid' krijgt 
volgens hem een andere invulling bij Schiphol omdat dit een politiek geladen onderwerp 
is, hetgeen soms tot gevolg heeft dat wordt afgeweken van formeel bepaalde 
onderzoekscriteria. De weegcriteria zijn vaak niet leidend zijn en derhalve naar zijn 
mening toe aan een herziening. De korpschef is van mening dat het landelijk wegen wel 
belangrijk is, omdat daarmee de nationale prioritering kan worden aangehouden. Wel ziet 
hij een tekortkoming van de weegploeg doordat deze achteraf niet toetst hoe de door 
hen gewogen zaken uiteindelijk zijn verlopen. Er vindt geen evaluatie plaats, waarbij 
onder andere gekeken wordt of de doelstellingen en doorlooptijden zijn gehaald en in 
acht zijn genomen. 

Het OM heeft vanzelfsprekend een belangrijke rol in de keuze van te draaien 
onderzoeken, maar onderliggende integriteitaspecten zijn rond Schiphol soms 
belangrijker dan 'boeven vangen'. Uit de integriteitaspecten kunnen lessen geleerd 
worden voor preventieve maatregelen, en volgt soms een korte klap. Op die manier 
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wordt de kernteamwaardigheid van onderzoeken gemotiveerd, in plaats van het hanteren 
van de criteria van de weegploeg. Volgens de plaatsvervangend kernteamchef gaan 
projectvoorstellen formeel via de driehoek Kennemerland naar de H0v), en via hem naar 
de weegploeg en het CPG. In werkelijkheid is deze procedure echter pas tweemaal 
doorlopen, met de onderzoeken naar vracht en catering. 

De kernteamofficier is door de omvang van het team en de visie van het parket voor de 
helft van de tijd cobrdinerend bezig en de andere helft met zaken. Hij gaf aan dit geen 
gelukkige situatie te vinden, maar liever coordinerend kernteamofficier te zijn en 
daarnaast een parttime zaaksofficier aan te nemen. Op die manier zou het gemakkelijker 
zijn om knopen door hakken met betrekking tot onderzoeken: nu heeft hij in feite 'twee 
petten op'. Dat de werkrelatie tussen OM en kernteam goed is mag blijken uit de 
resultaten van de enquete: 25 van de 31 respondenten toonden zich uitgesproken 
positief over het OM, terwill slechts een persoon hier negatief op scoorde. 

De visitatiecommissie oordeelde in 2001 dat de stijI van leidinggeven van de chef KTR als 
goed wordt ervaren. Wel doet volgens de commissie in haar enthousiasme de leiding 
zichzelf tekort: er zou wat realistischer met de ambities kunnen worden omgegaan 
(Visitatierapport KTR 2001: 13). In het Jaarplan 2002 is aangegeven dat een plan zal 
worden opgesteld ten aanzien van verantwoordelijkheidstoedeling, stijI van leidinggeven 
en professionalisering van de medewerker. Het MT heeft in 2001 een aanvang gemaakt 
met een kwaliteitsontwikkelingstraject met behulp van een extern bureau. In 2002 krijgt 
dit een vervolg en zullen ook operationeel leidinggevenden getraind worden (Jaarplan 
KTR 2002: 13). 

11.2 Beleid en strategie 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

11.2.1 Missie, visie en strategie 

De strategie van het KTR bestaat uit de vervulling van de missie door de drieslag van 
inzicht-opsporen-adviseren. De missie van het KTR luidt: 

Het leveren van een wezeniijke bijdrage aan een structurele vermindering van de aantasting van 
de maatschappelijke integriteit door georganiseerde misdaad in relatie tot Schiphol (KTR )aarplan 
2002, 2001: 11). 

De kernteamchef zette in het interview voor dit evaluatieonderzoek uiteen dat er ten 
aanzien van Schiphol drie vitale zaken zijn te benoemen, waarbij de eerste twee strak 
gereguleerd zijn, te weten: le Safety: dat is een zaak van de luchthaven en 
vliegtuigmaatschappijen zelf; 2e  Security: voor de Kmar en de luchthaven. De 3 e  betreft 
de Integrity, die eigenlijk nooit veel aandacht heeft gekregen en die niet is gereguleerd. 
Dit aspect heeft betrekking op diefstallen, smokkel, illegale handel et cetera. Het 
kernteam richt zich dan ook op de Integrity, vanuit het streven om zichzelf op termijn 
overbodig te maken waar het Schiphol betreft. De bedoeling is dat op de jaarwisseling 
2003-2004 de door KTR verworven informatiepositie volledig aan de Kmar kan worden 
overgedragen (Jaarplan KTR 2002: 9). Hierna kan het team probleemloos overgaan naar 
een nieuw aandachtsgebied, omdat de organisatie voor het verwerven van een goede 
informatiepositie en de kennis en deskundigheid in het team aanwezig zijn. 

De strategie ten aanzien van Schiphol wordt in de Strategienota 2000-2003 als volgt 
verwoord: Toetsing en waar nodig vergroting van het politieke draagvlak voor de 
voorgestelde aanpak van Schiphol. Het ontwikkelen van meer algemene kennis over 
Schiphol zelf en de daar spelende belangen. Het ontwikkelen van een netwerk van 
relaties met de belangrijkste handhavingsorganisaties en private partijen op en rond 
Schiphol. Een communicatiebeleidsplan en een relatiebeheerssysteem implementeren. In 
de loop van 2001 zou in evaluatief opzicht naar voornoemde activitelten worden gekeken 
(Strategienota 2000-2003, 2001:13). Op de werkvloer wordt de strategienota volgens 
alle respondenten breed gedragen. Daar wordt de strategie vanuit rechercheoptiek 
ingevuld als: KTR richt zich op de criminele 'regelaars' die op Schiphol actief zijn, en op 
het echelon dat hen aanstuurt. 
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De meerwaarde van KTR is in de interviews aan de orde gekomen. Volgens de 
kernteamchef doen de grotere recherchedivisies van de afzonderlijke regiokorpsen in 
principe niet onder voor de werkzaamheden van de kernteams. De meerwaarde van 
kernteams ligt volgens hem vooral op het vlak van: le makkelijk op bovenregionale 
aandachtsvelden kunnen werken; 2 e  inzicht verwerven binnen bepaalde branches, 
boeven vangen en de daaruit resulterende preventieve maatregelen; 3e 
productontwikkeling; en 4e  internationale contacten. Deze respondent constateert echter 
dat al deze vier punten en de ervaringen die daarmee binnen de kernteams wordt 
opgedaan, maar zeer sporadisch en moeizaam terugvloeien richting regiokorpsen. De 
plaatsvervangend kernteamchef meent dat de opsporingsonderzoeken naar vracht en 
catering in principe ook door de regionale recherche gedraaid hadden kunnen worden, 
maar niet met dit resultaat. Beide onderzoeken zijn van de Kmar op Schiphol 
overgenomen, omdat die om reden van capaciteit niet in staat was deze onderzoeken uit 
te voeren. Een tactisch coordinator benadrukt dat de meerwaarde van KTR vooral zit in 
het ontwikkelen en gebruiken van operationele informatie om aan te geven wat er mis is 
op Schiphol. Door een zeker schokeffect te bereiken komen zowel op beleidsniveau als in 
de uitvoering zaken in beweging. 

De korpschef van het leverend' korps Utrecht uitte tegenover de onderzoekers 
bedenkingen over het aandachtsgebied van 'zijn' kernteam. Hoewel hij Schiphol zeker 
een interessant thema vindt dat grote opsporingsonderzoeken kan genereren, is deze 
respondent van mening dat dit onderwerp - evenals het thema 'Rotterdamse haven' - 
zodanig regionaal is gebonden, dat het in feite geen problematiek voor een kernteam is. 
De divisiechef van de Utrechtse centrale recherche ziet desgevraagd de nneerwaarde van 
het kernteam gelegen in het felt dat capaciteit is weggezet voor bepaalde (langlopende) 
onderzoeken. Ook ziet hij een belangrijke taak weggelegd voor het kernteam in de 
internationale sfeer, omdat men vanuit een kernteam de internationale contacten heeft 
of sneller weet te leggen. De divisiechef benadrukt dat er bij hem en de divisie zeker 
draagvlak bestaat voor de voorziening van het kernteam. Wel voegt hij daar aan toe dat 
de regio er niet veel kan weghalen en evenmin kan wegzetten, omdat het per saldo toch 
een klein team blijft. 

Een andere divisiechef, van het korps Noord-Holland Noord meent dat de toewijzing van 
aandachtsgebieden vooral politiek wordt bepaald, met minimale inbreng uit het veld. De 
regiokorpsen hebben bijvoorbeeld geen invloed gehad op de keuze van het 
aandachtsgebied Schiphol. Dit eenzijdig politieke keuzeproces heeft volgens de 
divisiechef blinde vlekken tot gevolg gehad. Hij meent dat de resultaten van de 
kernteams over het geheel bekeken marginaal zijn. Ook zouden kernteams niet zo 
flexibel zijn als de divisies recherche. Het hoofd Justitiele bedrijfsvoering uit Zaanstreek-
Waterland geeft aan dat voor de kernteams optimale situaties worden gecreeerd. Als 
binnen de kernteams mensen slecht functioneren worden ze teruggeplaatst naar hun 
regio. Daarnaast hebben de kernteams bijvoorbeeld voorrang ten opzichte van andere 
recherchediensten om speciale cursussen te volgen. In zijn beleving hebben de 
kernteams hierdoor veel lusten, terwijI de regio's over het algemeen hiervoor de lasten 
moeten dragen. Hij constateert daarbij dat de resultaten van de 'Ferrari's' onder de 
recherche bescheiden zijn. Er vinden op dit moment nog relatief bezien weinig 
ontnemingen plaats en binnen en tussen de regio's opereren nog steeds dezelfde 
criminele organisaties. De divisies hebben niet de capaciteit om deze verbanden aan te 
pakken, mede omdat ze meer dan de verplichte capaciteit aan KTR moeten leveren 
omdat Utrecht het laat afweten. Het kernteam zit op Schiphol, de zware criminelen in de 
regio's vallen tussen wal en schip en kunnen jarenlang vrijelijk hun gang gaan. Deze 
respondenten menen dan ook dat kernteams feitelijk een relikwie uit het verleden zijn en 
nodig geherstructureerd dienen te worden, waarbij de samenwerking tussen team en 
regio's zou moeten worden versterkt. 

Van de 31 respondenten bij de enquete geven er 22 aan dat het aandachtsgebied van 
KTR goed gekozen is. Twee antwoorden negatief, twee neutraal en vijf geven geen 
oordeel. 25 respondenten menen dat de onderzoeken van het team binnen het 
aandachtsgebied passen. 
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11.2.2 inzicht, verkennend onderzoek en intelligence 

De kernteamchef gaf desgevraagd aan het intelligenceproces te zien als de start van alles 
om goed te kunnen werken. Ook binnen KTR is volgens hem deze eenheid echter nog 
niet goed gestructureerd ingebed en onvoldoende geborgd in de organisatie. Daarnaast 
mist de chef structureel kwalitatief goede mensen die deze eenheid kunnen versterken, 
ondanks het feit dat hij hiervoor de nodige gelden reserveert. Het onderzoeksteam 
verkennend onderzoek Schiphol (VOS) bestaat naast vaste KTR medewerkers ook uit 
medewerkers van de Kmar, FIOD en Douane (KTR Jaarrapportage 1999). De 
informatiepoot is met vijf mensen (een douanemedewerker, een FIOD-medewerker, een 
strategisch onderzoeker, een wetenschappelijk onderzoeker en een medewerker van de 
Kmar) in vergelijking met de andere kernteams nogal krap bedeeld. 

De kernteamofficier toonde zich kritisch ten aanzien van het informatieproces binnen 
KTR. Hij meent veel te weinig te hebben aangetroffen in dit kernteam, waar dus heel 
nodig het een en ander moet gebeuren. Het informatieplatform moet onderbouwd 
worden en ook moet de eigen informatievoorraad opgebouwd worden. Er is een goede 
informatiepoot nodig in de voorfase van onderzoeken waarbij er geconcentreerd wordt op 
een groep mensen. Dit vraagt om een infodesk, die met een goed product moet komen. 
De infodesk van het kernteam zou volgens deze Ovl de kop moeten zijn van de 
infodesken in de regio, door goede mensen en goede kwaliteit te leveren. De 
medewerkers van KTR zelf tonen zich minder somber over de informatiepositie: 10 van 
de 31 respondenten in de enquete zijn hier positief over, drie negatief, tegenover 12 
neutrale scores. Twintig respondenten geven aan dat KTR regelmatig verkennende 
onderzoeken uitvoert, die volgens 18 respondenten goed worden aangepakt. De 
resultaten ervan beoordelen twintig respondenten als goed, terwijI den respondent zich 
hierover negatief uitlaat. 

Eind 2000 presenteerde KTR een criminaliteitsbeeldanalyse Vracht, dat een vervolg zou 
krijgen met een verkennend onderzoek. In februari 2001 kwam het VO Vracht uit, een 
rapport dat volgens betrokkenen veel invloed had wat betreft het bieden van inzicht in de 
criminaliteit en de modus operandi en zwakke schakels in het proces vrachtafhandeling. 
Het VO Vracht biedt een goed beeld van de problematiek en kwetsbare punten ten 
aanzien van de vrachtafhandeling op de luchthaven, maar wijst niet specifiek in de 
richting van groepen verdachten. Evenmin worden duidelijke aanbevelingen voor 
vervolgacties gedaan. `Volgens de chef van de informatieafdeling van KTR ging het 
eigenlijk om een uitgebreide criminaliteitsbeeldanalyse, die wel zijn waarde heeft 
bewezen maar geen verkennend onderzoek is geweest zoals dat formeel is omschreven. 
Het onderzoek kreeg een vervolg in de vorm van een screening van het vrachtpersoneel. 
Dat laatste is volgens deze respondent wel een echt VO, omdat er hier sprake is geweest 
van een 'verzameling van personen'. Hieruit kwamen een drietal mogelijke zaken naar 
voren, maar geen van de drie groeperingen werd uiteindelijk aangepakt omdat er op dat 
moment door het CPG andere prioriteiten werden gesteld en de Kmar niet voldoende 
capaciteit kon leveren. 

De kernteamafdeling Verkennend Onderzoek Schiphol produceerde in opdracht van de 
hoofdofficier van Justitie voorts nog een risicoanalyse van de douanescan en een rapport 
over de export van ecstasy vanaf de luchthaven Schiphol. Het KTR-rapport `Strategisch 
onderzoek export XTC via de luchthaven Schiphol' (Strategisch onderzoek export JUG via 
de luchthaven Schiphol 2001) is een quick-scan waarbij rapportages van de USD over de 
jaren 1999 en 2000 als basis hebben gefungeerd. De opzet, doelstelling, vragen en 
methoden zijn helder geformuleerd. Er is geen zaaksanalyse gedaan en evenmin dark 
number-onderzoek; wel zijn bij diverse instanties aanvullende gevens verzameld. Het 
rapport biedt praktisch en beleidsmatig (met name in de preventieve sfeer) bruikbare 
bevindingen. 

Na het ecstasyrapport lag er geen concrete vervolgopdracht klaar, maar werd begonnen 
met het maken van een CBA Schiphol-breed. Dit moet in het eerste kwartaal van 2002 
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worden opgeleverd, waarna op basis hiervan het Informatieplatform 87  vervolgopdrachten 
voor KTR zal formuleren. 

In augustus 2001 presenteerde KTR aan de vijfhoek een netwerkanalyse waarin overzicht 
en inzicht geboden wordt in het krachtenveld waarbinnen het kernteam op Schiphol moet 
opereren. Hieruit werden knelpunten duidelijk bij de bestrijding en preventie van 
georganiseerde criminaliteit op de luchthaven. In navolging is in het najaar de 
bestuurlijke schets Schiphol aan de vijfhoek worden gepresenteerd, en wanneer externe 
financiering kan worden geregeld staat voor 2002 een internationaal vergelijkend 
onderzoek op het programma, uit te voeren door een extern onderzoeksbureau of 
universiteit, dat inzicht moet bieden in de relatieve ernst en omvang van de 
georganiseerde criminaliteit op Schiphol. 

Vanuit de taakstelling van ondersteuning van de regiokorpsen bestaat de landelijke regel 
dat uit de regio's geaggregeerde informatie door het kernteam in beeld gebracht zou 
worden om zo een landelijk plaatje te maken waar de zwaarste zaken uit gedestilleerd 
kunnen worden. KTR heeft er voor gezorgd dat de politieregio Utrecht het ressortelijke 
CBA zou maken. 

11.2.3 Opsporingsonderzoek 

Binnen KTR draaien gewoonlijk drie tactische onderzoeken. Een in de voorbereidende 
fase, een in de operationele fase en een in de nazorgfase. Het oorspronkelijk idee van de 
drieslag was dat het KTR ongeveer een operationeel onderzoek per jaar zou kunnen doen 
en daarnaast permanent een onderzoek in de voorbereiding zou hebben. Dit leek een 
goede gedachte totdat gaandeweg bleek, dat met name de zogenaamde nazorgfase meer 
capaciteit vergde dan aanvankelijk was ingeschat, waardoor de totale duur van de 
operationele onderzoeken vaker dan gewenst wordt bijgesteld. Het doel is om te komen 
tot een situatie, waarbij de duur van de voorbereidende fase ongeveer even lang is als de 
operationele fase en de nazorgfase, zodat zij in de tijd logisch op elkaar kunnen volgen 
en zodoende een steeds doorlopende onderzoeksketen kan ontstaan met eigen specifieke 
plannen van aanpak en een standaard doorlooptijd per fase van een jaar (Jaarplan KTR 
2002:11). 

Het tactische team binnen KTR bestaat uit twee groepen. Een groep met drie tot vier 
rechercheurs zit op de voorbereiding en nazorg, terwijI de andere groep met twaalf 
rechercheurs en een rechercheassistent op de lopende zaak zit. De kernteamofficier gaf 
in diens interview aan dat er op dat moment niet genoeg aan projectvoorstellen op de 
plank lag om direct een volgend onderzoek op te pakken, omdat het informatieplatform 
nog niet werkt. Dit signaal dat de projectvoorbereiding nog kan worden verbeterd kan 
ook worden afgeleid uit de antwoorden op de enquetevraag naar de planning van de 
onderzoeken: volgens negen van de 31 respondenten is die goed, zeven mensen zijn hier 
negatief over en negen antwoorden neutraal. Over de resultaten van de 
opsporingsonderzoeken toont men zich positiever: 21 respondenten beoordelen die als 
goed, twee zijn hierover negatief en vier mensen scoren neutraal. 

11.2.4 Ondersteuning van de regio's 

Er wordt vanuit het kernteam maar in zeer beperkte mate ondersteuning geleverd aan 
regiokorpsen, met uitzondering van het uitlenen van het OT en samenwerking bij onder 
meer digitaal rechercheren. De kernteamofficier geeft aan dat het kernteam in feite niet 

87  Het Informatieplatform is een platform dat keuzes voorbereidt in het kader van landelijke 
prioriteitstelling op basis van informatieproducten die worden geleverd door KTR en de Kmar. 
Overigens gaven zowel de kernteamofficier als de kernteamchef aan dat er in feite nog geen 
operationeel informatieplatform bestaat voor KTR. Dit heeft te maken met het 'achterland' en het 
aandachtsgebied dat het KTR heeft. Diverse betrokken instanties willen alien in meerdere of mindere 
mate hun invloed doen gelden. Uiteindelijk zal de HOO-Haarlem hiervoor het initiatief moeten nemen. 
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toekomt aan regio-ondersteuning. Omdat dit niet wordt waargemaakt voorziet hij een 
probleem met het draagvlak voor KTR. 

De Utrechtse korpschef geeft in het interview aan "niet heel veel binding te hebben met 
mijn kernteam". Hij benadrukt dat Schiphol een interessant thema is, dat er binnen het 
kernteam wordt gewerkt met goede methoden, dat ze veel aandacht hebben voor de 
preventief-bestuurlijke kant en dat men de goede weg is ingeslagen op het terrein van 
verbetering werkprocessen- en methoden. Hij erkent dat het korps Utrecht niet volledig 
waarmaakt qua levering wat zou moeten, maar ontkent dat dit uit gebrek aan 
betrokkenheid is. De belangrijkste reden is volgens hem de reistijd: "vanuit de regio is de 
afstand naar [de kernteamlocatie] eigenlijk niet te doen. Door de locatie creeer je als 
kernteam ook afstand". In de loop van het gesprek merkt hij nog op dat ook geldt dat er 
wat betreft criminaliteit weinig binding is met bijvoorbeeld Noord-Holland in vergelijking 
met Rotterdam en Amsterdam. "Door de locatie, door het aandachtsgebied dat toch 
regionaal gebonden is en door het gebrek aan overlap in criminaliteitsbeelden, ontstaat 
er niet veel binding". Medewerkers van KTR merkten zelf op dat de Utrechtse korpschef 
een keer bij KTR op bezoek is geweest, maar bij die gelegenheid duidelijk liet merken 
niets met het kernteam te hebben. De korpsleiding van de andere deelnemende regio's 
toonden wet positieve belangstelling, en vanuit Zaanstreek-Waterland is het initiatief 
genomen om halfjaarlijks bij te praten over ontwikkelingen. 

De divisiechef van de Utrechtse centrale recherche meent dat het kernteam niet zo 
innovatief is als de bedoeling zou zijn. Hij vindt zijn eigen divisie in principe innovatiever 
in bijvoorbeeld methoden van analyse. Voor wat betreft capaciteit merkt deze chef op dat 
wanneer Utrecht een OT nodig heeft, "ze er echt wet staan". Hij heeft echter naast deze 
incidentele ondersteuning in capaciteit oak behoefte aan meer informatie-uftwisseling. 

11.2.5 Preventie en bestuurlijke advisering 

KTR spant zich meer dan enig ander kernteam in om concrete invulling te geven aan de 
preventieve taak, met name als spin-off van tactische onderzoeken. Het kernteam levert 
onder meer bijdragen aan het integriteitsplatform Schiphol, een overlegorgaan waarin 
personen uit de publieke en private sector uit de Schiphol omgeving zitting hebben met 
als doel de integriteit op de luchthaven Schiphol te bevorderen. Tevens leveren KTR-
rechercheurs nazorg ten aanzien van bedrijven die in opsporingsonderzoek betrokken 
raken. Van de 31 respondenten in de enquete geven er 16 aan dat de werkzaamheden 
van KTR voldoende preventieve maatregelen opleveren; drie respondenten zijn hierover 
negatief. 14 respondenten zijn van mening dat de aanpak van de preventieve 
maatregelen goed is, met twee negatieve scores. 

IL 2.6 Actuele reorganisaties 

Vrij recent is besloten de CIE-tak van het KTR in te bedden binnen de CIE van 
Kennemerland, en deze dus te huisvesten op het hoofdbureau van Kennemerland. Het 
OM en de kernregio Kennemerland zijn van mening dat door de ziekte van de CIE-chef 
geen aansturing en coaching gegarandeerd kan worden. Sommige mensen zien de 
uitplaatsing van de CIE met lede ogen aan. Fen geinterviewde tactisch coordinator wijst 
er op dat de kracht van het team in de verbondenheid ligt, en verwacht dat de 
onderzoeken moeizamer zullen gaan. In totaal heeft KTR 5 fte binnen de informatiepoot 
en 51/2 fte binnen de CIE. 

17.2.7 Kwaliteit rechercheprocessen 

In 2000 kwam binnen het Kit een kwaliteitsverbeteringstraject op gang, waarbij 
allereerst volgens de INK-systematiek een positiebepaling werd uitgevoerd. De rode 
draad hieruit was: 

• ontwikkelen en vaststellen van een visie, missie en strategie 

• het stimuleren van resultaatgerichtheid op basis van meten, evalueren en verbeteren 
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• het doelmatig managen van processen 
• vaststellen van de behoeften en verwachtingen van medewerkers, klanten en leveranciers 

• het ontwikkelen en toepassen van een adequate planning en control cyclus 

Naar aanleiding van deze positiebepaling werden verschillende activiteiten ontwikkeld, 
waaronder het invoeren van een opleidingplan, het ontwikkelen en communiceren van de 
strategie, het verduidelijken van rollen en taken van de diverse functies binnen het 
kernteam, en het versterken van de P&O-functie en de kwaliteitszorg door het aanstellen 
van nieuw personeel. De medewerkers worden in 2000 met kwaliteitszorg en 
bed rijfsmatig werken vertrouwd gemaakt door een serie workshops, die 
aanknopingspunten opleveren voor verdere ontwikkeling van het team. In 2001 werd een 
vervolg gegeven aan het kwaliteitstraject, onder meer door het beschrijven van diverse 
werkprocessen en het ontwikkelen van standaard formats. 

Voor de belangrijke fase van projectvoorbereiding is in 1999 een uitvoerige handleiding 
geschreven. Dit kwaliteitsdocument beschrijft de eisen waar producten aan moeten 
voldoen. Bij het uitvoeren van een projectvoorbereidend onderzoek kan het als 
naslagwerk dienen. Het bevat ook onderzoeksinstructies, onderverdeeld in clusters 
waarin de werkprocessen kunnen plaatsvinden, alsmede modellen en checklists 
(Projectvoorbereiding bij het KTR, december 1999). 

In 2001 is de procesbeschrijving in beslag genomen voorwerpen (klassiek en 
conservatoir beslag) opgesteld en goedgekeurd (Jaarplan KTR 2002: 31). Begin 2002 zou 
dit proces voor het eerst operationeel worden ingezet. De procesbeschrijving van 
dossiervorming stond eveneens gepland voor 2001, maar vanwege het niet voorziene 
langere traject van de procesbeschrijving in beslag genomen voorwerpen is dit 
doorgeschoven naar 2002. 

11.2.8 Ontwikkeling van deskundigheid en expertise 

In de enquete geven 18 van de 31 respondenten aan dat de expertise in het team over 
de hele linie goed is. Een persoon antwoordt hier negatief, de rest neutraal of geeft geen 
oordeel. Wat de materiedeskundigheid betreft achten 13 respondenten die voldoende 
aanwezig; een persoon antwoordt hier negatief. 

11.2.9 Innovatieve opsporingsmethoden en —technieken 

KTR past onder meer geavanceerde interceptietechnieken op computernetwerken en 
draadloze telecommunicatie toe. 

11.2.10 Samenwerking 

Operationeel gezien heeft KTR het meeste contact met de Kmar op Schiphol, met name 
de justitiele dienst, het Cargo/harc team en het Schipholteam. (Cargo is het team dat 
drugs in de vracht afhandelt, HARC is het hit and run containerteam). Met het kernkorps 
Kennemerland bestaat geen enkele operationele binding, alleen bij het matchen van 
subjecten. Er zijn samen met Kennemerland wel workshops en dergelijke voor het 
midden en hoger kader. De divisiechef Regionale Recherche van Kennemerland geeft 
desgevraagd aan formeel niet op de hoogte te worden gesteld van de onderzoeken van 
KTR. Wel wordt informeel tussen de kernteamchef en de divisiechef informatie 
uitgewisseld. De divisiechef heeft dan ook geen invloed op en bemoeienis met de 
onderzoeken van KTR. Er wordt zeswekelijks vergaderd tussen de divisiechefs van de 
deelnemende korpsen, met uitzondering van Utrecht, waarmee de samenwerking tot de 
lente van 2002 nogal gebrekkig verliep. De divisiechef aldaar gaf desgevraagd te kennen 
niet echt te zijn overtuigd van het nut daarvan, omdat hun invloed in feite nul is. Bij dit 
overleg wordt onder meer gesproken over samenwerking in ondersteunende diensten, 
OT, TR, interceptie en dergelijke. De divisiechef van Kennemerland geeft aan dat de 
regionale recherche wel profijt heeft van KTR, maar de districtsrecherche veel minder. 
Daar is het draagvlak dan ook navenant. Doordat het KTR innovatief bezig is en expertise 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

127 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

ontwikkelt, kan de regionale recherche dit gedachtengoed, de werkwijzen en technische 
mogelijkheden overnemen. Zo werkt het kernteam bijvoorbeeld met recherche-
assistenten. Die werkvorm is goed uitgetest, dus dat kan de divisie zo overnemen. 

Al sinds 1995 participeren leden van de Kmar in opsporings- en verkennende 
onderzoeken van KTR. Hiertoe is een convenant afgesloten tussen de Kmar en de 
Korpschef van Kennemerland. Met de FIOD in Alkmaar is een partnership gesloten: in de 
enqu8te toonden verscheidene respondenten zich uitgesproken positief over de 
samenwerking met de FIOD-collega's. Eveneens zijn met de Douane in Hoofddorp 
vergaande afspraken gemaakt inzake samenwerking. Met de dienst NRI wordt al geruime 
tijd samengewerkt op het gebied van informatie-uitwisseling. Ook met de Rijksrecherche 
wordt samengewerkt, overwegend in een operationeel ondersteunende rol, maar een 
meer structurele samenwerking is in voorbereiding. KTR en de Kmar hebben de intentie 
uitgesproken om in het voortraject van de opsporing en nog intensievere samenwerking 
aan te gaan. Om deze samenwerking goed van start te laten gaan binnen de nog op te 
richten afdeling Recherche Informatie & Advies van KTR. Deze afdeling zou vanaf juni 
2002 operationeel moeten zijn (Jaarplan 2002:19). Het verschijnen van KTR op het 
aandachtsgebied Schiphol eind jaren negentig was enigszins bijzonder, omdat de 
marechaussee het op 's lands nationale luchthaven eigenlijk voor het zeggen heeft. Dit 
vergde dan ook in het begin de nodige afstemmings- en samenwerkingsbesprekingen. 
Van KTR-medewerkers komen kritische geluiden over de samenwerking met andere 
diensten. De Kmar heeft vanaf het begin drie mensen geleverd, en sinds 2000 zijn er zes 
mensen bij gekomen. De mensen van de Kmar hebben zich aangemeld voor het 
kernteam en staan op een lijst. Als KTR mensen nodig heeft, leveren ze een vast aantal 
medewerkers, verdeeld over kapiteins, luitenanten en wachtmeesters. De Kmar 
selecteert dan vanaf de lijst mensen op basis van ancienniteit en ervaring. Als KTR geen 
luitenant nodig heeft komt er niemand anders. Het team wil eigenlijk eerst een 
selectiegesprek, maar dat is volgens de Kmar niet mogelijk. Het gevolg is dat als iemand 
niet bevalt of niet in het team past, er geen vervanging mogelijk is. Ook de 
samenwerking met de Douane kost volgens een respondent veel tijd en moeite. De 
huidige douanefunctionaris in het kernteam vertrekt en wordt niet vervangen: de Douane 
wil in pleats hiervan iemand een dag in de week als liaison leveren. 

Wat het buitenland betreft heeft KTR met Europol maar weinig contact. Des te meer met 
diensten van de Nederlandse Antillen en uit Duitsland en Groot-Brittannie. Ook met 
andere kernteams wordt samengewerkt: met name loopt de informatie-uitwisseling goed 
met Haaglanden en Amsterdam, en ook met KTNON wordt goed samengewerkt. De USD 
wordt met regelmaat gebriefd over KTR-onderzoeken, en op operationeel niveau legt 
men contact als men tegen een ander team aanloopt, om werkafspraken te maken. 

Eind 2000 werd een themabijeenkomst op Schiphol gehouden waarbij de eerste 
resultaten van het opsporingsonderzoek naar een doelgroep die wordt verdacht van het 
binnenbrengen van cocaine via een vrachtafhandelingscentrum worden gepresenteerd. 
Op basis van de evaluatie van deze bijeenkomst wordt nader beleid ontwikkeld met 
betrekking tot informatie-uitwisseling tussen KTR en belanghebbenden op de luchthaven. 

11.2.11 Communicatie van beleid en strategie 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 1999 wees uit dat de besluitvorming 
duidelijker en gestructureerder zou moeten, en de informatievoorziening korter en 
zakelijker (MTO KTR, 1999:5). Net visitatierapport uit mei 2001 maakte duidelijk dat een 
evaluatie of beoordeling op efficiency en effectiviteit op dat moment wat de 
beheersmatige aspecten betreft vooral mondeling plaatsvond. De bij KTR ingevoerde 
bewijsmonitor en voortgangsmonitor zijn goede rapportage-instrumenten 
(Visitatierapport Kernteam Randstad, 2001:12; aanvullende mededeling KTR). 
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11.2.12 Toetsing en verbetering 

Na ieder opsporingsonderzoek of verkennend onderzoek wordt er geevalueerd. Bij 
tactische onderzoeken wordt daarbij het ZERO-model gebruikt dat alle kernteams hebben 
afgesproken te gebruiken. De resultaten uit de evaluaties zijn input voor verbetering 
(Jaarplan 2002 voor het kernteam Randstad Noord & Midden, 2001: 20). Van het eerste, 
succesvol verlopen opsporingsonderzoek verscheen begin 2001 een evaluatierapport met 
verbeterpunten, die deels werden opgepakt in het lopende opsporingsonderzoek en 
verder in het jaarplan 2002 zijn opgenomen. De KTR-medewerkers die meewerkten aan 
de enquete zijn meer dan bij andere kernteams positief over de vraag of er voldoende 
evaluaties in hun team plaatsvinden: 23 van de 31 respondenten bevestigt dit, niemand 
antwoordt ontkennend. 

Van een tweede tactisch onderzoek is in mei 2001 tijdens een brainstormdag een 
tussenevaluatie verricht (Verslag brainstormdag Isocat', 2001). Verbeterpunten zijn door 
het management opgepakt. Samenvattend komt uit de evaluaties het beeld naar voren 
dat grote rechercheonderzoeken steeds in meerdere of mindere mate worden 
gekenmerkt door een onvoldoende samenwerking met ondersteunende of flankerende 
disciplines, met uitzondering van de tactische analyse. Ook zijn er CID-matige 
problemen, mede als gevolg van de PEC. 

Op 2 mei 2001 is het team gevisiteerd, waarbij de visitatiecommissie zich positief verrast 
toonde door het enthousiasme, de motivatie en de betrokkenheid van de KTR 
medewerkers. De bevindingen van de visitatiecommissie brachten de volgende 
verbeterpunten naar voren: het rondmaken van de 'Demmingcirkel'; prioritering in het 
aantal plannen; focus op een coachende stijI van leidinggeven; aandacht voor terugkeer 
van de medewerkers naar het korps van herkomst na afloop van hun plaatsingstermijn; 
verdere ontwikkeling van indicatoren, en aanpakken van de wijze van besluitvorming en 
interne communicatie. Het visitatierapport is naar alle teamleden verzonden en de 
bevindingen van de visitatiecommissie worden algemeen herkend en gedeeld. In vervolg 
op de visitatie en ter voorbereiding op het jaarplan 2002, startte een MT-traject waarin 
resultaatgericht werken en prioritering centraal stonden. Als belangrijkste doelstelling 
van het team is geformuleerd: "het behalen van mooie operationele resultaten". 

11.2.13 Financieel rechercheren 

Er is in 2000 een werkgroep ingesteld die onderzoek heeft gedaan onder de KTR-ers naar 
de definitie, doel en invulling van financieel rechercheren. Hierin wordt met name een 
praktische invulling gegeven aan de functie van financieel rechercheur en wat de overige 
rechercheurs moeten kunnen (basisopleiding) en doen op dit gebied. Voorgenomen was 
dat er in totaal drie financieel rechercheurs in schaal 9 komen, met externe 
ondersteuning in de vorm van een onafhankelijke accountant, een LRT-accountant en 
een financieel expert uit Kennemerland (Beleidsrapport financieel rechercheren, 2000). 
In 2001 bleek echter dat het werven van de financieel rechercheurs heel lastig is, zodat 
bij het uitkomen van het jaarplan 2002 de uitbreiding van een naar drie rechercheurs 
nog niet gerealiseerd was (Jaarplan KTR 2002:12). KTR steunt dan ook volgens de 
divisiechef van Kennemerland op de regionale recherche voor expertise ten aanzien van 
financieel rechercheren. 

11.2.14 Digitaal rechercheren 

Bij de KTR-afdeling Digitale en Analoge Techniek is de rechercheur digitaal rechercheren 
werkzaam. Deze is betrokken bij het opzetten van een interregionaal samenwerking op 
het gebied van digitaal rechercheren van de betrokken drie regio's, dat in 2002 verder 
gestalte moet krijgen. 
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11.3.1 Formatie en bezetting 

Medewerkers die bij het kernteam worden geplaatst treden in dienst bij de regio 
Kennemerland. Het aantal vacatures ligt gemiddeld op 10-15%, waarbij vooral de 
schalen zeven in de werving een knelpunt vormen. Volgens de Marap le kwartaal 2001 
waren er in april 2001 8 vacatures (=12%). 

In de Maraps wordt telkens gespecificeerd in welke mate de deelnemende korpsen 
medewerkers aan KTR leveren. Uit de overzichten blijkt dat Kennemerland en 
Zaanstreek-Waterland ongeveer anderhalf keer hun quotum (gebaseerd op de 1% norm) 
leveren, terwijI Utrecht (dat vanwege de relatieve grootte verhoudingsgewijs bijna de 
helft van het KTR-personeel zou moeten fourneren) in feite minder dan de helft van zijn 
aandeel levert. KTR heeft dus te kampen met een structureel knelpunt waar het de 
werving van medewerkers uit de regio Utrecht betreft. Vanwege personeelsgebrek 
besloten de overige aangesloten korpsen die teveel leverden volgens de 1% norm, tot 
een leveringsstop. Hierdoor werd de druk op de teamleden extra groot, omdat met 
minder mensen hetzelfde werk verricht moet worden. Op verschillende manieren, onder 
meer door gerichte communicatie, een onderzoek naar knelpunten en overleg met de 
Utrechtse korpsleiding, is geprobeerd om Utrechtse collega's te informeren en te 
interesseren am bij het kernteam te komen werken. De aanzienlijke reisafstand biijkt een 
bezwarende factor te zijn, maar volgens een onderzoek van de Hogeschool geldt dit nog 
sterker voor de teruglopende bekendheid van het kernteam en de grote onzekerheid 
onder potentiele Utrechtse kandidaten over de terugkeer naar hun korps. Een ingezette 
wervingscampagne met publiciteit op het Utrechtse Intranet leverde vrij weinig respons 
op. De Utrechtse korpschef deelde desgevraagd mee dat het Utrechts beleid is dat 
kernteammedewerkers in principe terugstromen in de basispolitiezorg. Hij voegde 
daaraan toe dat in tijden van armoe voor wat betreft recherchecapaciteit dit niet volledig 
meer hard is te maken. 

De plaatsvervangend kernteamchef bevestigde dat het terugkeerbeleid er uit bestaat dat 
mensen over het algemeen terugstromen naar de basispolitiezorg. Andere 
geInterviewden gaven aan dat het slechte terugkeerbeleid bij de korpsen het grootste 
obstakel is bij het aantrekken van kwalitatief goed personeel. Een projectleider merkte 
op dat recherchemensen vaak een kritische houding hebben, en dat ze bij KTR gewend 
zijn aan het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Om die reden kunnen ze vaak 
moeilijk aarden in de algemene politiedienst, en terugkeren in het basiskorps op een 
recherchefunctie is doorgaans geen optie. De divisiechef van de Utrechtse centrale 
recherche verdedigde het beleid om kernteammedewerkers terug te laten stromen in de 
algemene politiedienst door te stellen dat het rendement van dienders afneemt naarmate 
ze relatief lang in een bepaalde specialistische hoek werken, en voegt daar aan toe dat er 
een bepaalde zelfgenoegzaamheid uit kan gaan van mensen in schaal 8 die zich at jaren 
in de zogenoemde categorie 'toprechercheurs' bevinden. Bovendien is het volgens hem 
goed de recherchekennis mee te nemen naar de algemene politiedienst, en ten slotte 
geeft de divisiechef aan eigenlijk geen kernteammensen nodig te hebben, omdat de 
kwaliteit bij de Utrechtse divisie op orde is. 

Deelnemen aan het kernteam !evert volgens 16 van de 31 respondenten bij de enquete 
voordelen op voor de eigen carriere; vijf personen waren het daar niet mee eens. Een 
nog groter aantal, 12 medewerkers, meent dat na deelname aan het kernteam hun 
expertise in het korps niet zal worden benut. Van de acht voormalige medewerkers die 
de enquete invulden gaven er drie aan dat hun deskundigheid na terugkeer in het geheel 
niet werd benut, terwijI vijf respondenten hier neutraal invulden. Van deze acht zou de 
helft collega's adviseren om ook aan een kernteam deel te nemen. Verscheidene van 
deze voormalige KTR-ers geven aan dat meer afwisseling en het met regelmaat maken 
van een 'klapper' nodig zijn om de sleur van lange (en kostbare) onderzoeken te 
doorbreken. 
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Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 1999 bleek dat men bij KTR het 
personeelsmanagement hoger waardeert dan in de regio. De werkdruk wordt als hoog 
ervaren door de eentonigheid van het werk, het gevoel dat het werk nooit af is en er te 
weinig personele capaciteit is (MTO KTR 1999: 5). Een geInterviewd lid van de 
onderdeelscommissie gaf aan dat de werkdruk bij KTR hoog is door de 
capaciteitsproblemen, veroorzaakt door de onvolledige werving en een vervroegde 
uitstroom. De meeste mensen blijven gemiddeld vier in plaats van zes jaar bij het 
kernteam, en gaan niet weg omdat ze het niet naar hun zin hebben maar om tijdig op 
een goede plek te kunnen terugkeren. 

11.3.2 Inhuur derden 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Er wordt met regelmaat gebruik gemaakt van extern ingehuurde wetenschappers en 
adviseurs. Dit gebeurt zowel om operationele doelstellingen te verwezenlijken als om de 
interne bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen. 

11.3.3 Ontwikkeling en behoud deskundigheid 

Het introductieprogramma voor nieuwe KTR-medewerkers duurt vier weken, waarna men 
nog twee maanden wordt begeleid. De kernteamofficier constateert dat hij relatief veel 
jonge, onervaren rechercheurs aantrof: "niet van de kwaliteit die je op voorhand 
verwacht". Sleutelposities als projectleider en tactisch coordinator zijn goed ingevuld, 
maar op het niveau daaronder wordt het lastiger. KTR is volgens deze respondent een 
mager team met een kleine tactische poot, dat kwetsbaar is door de problemen met de 
levering door de korpsen en de Kmar. De kwaliteit van het personeel op leidinggevend 
vlak zowel aan de top als op middenniveau is dus goed te noemen, maar ten aanzien van 
het uitvoerende personeel ziet deze OvJ nog veel verbeterpunten. Een geInterviewde 
tactisch coordinator bevestigt dat het niveau van de medewerkers zorgen baart. 

Er is veel aandacht voor de structuur en de borging van INK-modellen. Maar de kwaliteit van de 
organisatie zit in de medewerkers. En die gaat bij de politie in het algemeen achteruit. De 
structuur goed maken is prachtig, maar je mag daardoor niet inboeten op de kwaliteit van de 
mensen. Je hebt vakmensen nodig voor 'zelfsturende professionals'. Dat holt uit. 

11.3.4 Opleidingen 

Uit het MTO in 1999 kwam naar voren dat er geen opleidingsplan was en dat dit thema 
weinig prioriteit bij de leiding zou hebben. Dit knelpunt lijkt inmiddels goeddeels 
opgelost. Het opleidingsplan is in 1999 geactualiseerd, en per functie is een basispakket 
opleidingen samengesteld. Afgesproken is dat KTR jaarlijks 7% van haar capaciteit in 
opleiding en vorming steekt. Gedurende de plaatsing bij KTR dienen alle medewerkers 
minimaal het basispakket te hebben gevolgd, daarnaast is er een pakket met opties 
samengesteld en is er de mogelijkheid voor maatwerk. 

In de Maraps in 2001 is het percentage werktijd dat besteed wordt aan het volgen van 
opleidingen nog niet inzichtelijk gemaakt. In 2002 wordt dit door middel van betere 
urenregistratie in PCS wel verantwoord. In de enquete geven 24 van de 31 respondenten 
aan, genoeg opleidingskansen te krijgen: niemand is hierover negatief. 

Omdat het LSOP niet aan de vraag naar opleidingen kan voldoen heeft KTR een aantal in-
company georganiseerd, waaronder rechtbanktraining, selectievaardigheden en financieel 
rechercheren. Dit trekt wel een wissel op de eigen capaciteit. 

11.3.5 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Van de functioneringsgesprekken, die met iedere medewerker rond de verjaardag 
worden gehouden, en de beoordelingsgesprekken wordt het merendeel gerealiseerd. 
Voor zover dit niet lukt wordt met redenen omkleed (langdurige ziekte, recente 
indiensttreding) aangegeven waarom het gesprek niet heeft plaatsgehad. 
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11.4 Middelenmanagement 

IL4.1 Financier; 
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IL3.6 Betrokkenheid bij totstandkoming doelstellingen 

Hierover waren weinig gegevens beschikbaar. Voor betrokkenheid van medewerkers is 
goed geinformeerd zijn een voorwaarde. Uit de enquete komt naar voren dat er binnen 
het team volgens 20 van de 31 respondenten door de overlegvormen een goede 
informatieoverdracht tot stand komt. Een persoon is hier negatief over, zes zijn neutraal 
en de rest geeft geen mening. 

17.3.7 Verbetering arbeidsomstandigheden 

Door meerdere respondenten wordt geklaagd over de gebrekkige omstandigheden 
waaronder moet worden gewerkt, waarbij met name wordt gewezen op negatieve 
aspecten van het gebouw waarin KTR is gehuisvest. Er is te weinig ruimte, waardoor men 
moet passen en meten. De equipering is op zichzelf echter niet slecht, en in de enquete 
antwoordt dan ook niemand negatief op de stelling: 'de werkruimte bij het kernteam is 
goed (ingericht)'. Ook over de ARBO-omstandigheden heeft slechts den respondent een 
negatief oordeel. 

In 1999 werd een start gemaakt met een nieuwe wijze van beg roten, waarbij werd 
beoogd om de budgetverantwoording lager in de organisatie te leggen, teneinde 
enerzijds de directe kosten zoveel mogelijk op de afdelingen c.q. projectniveau te kunnen 
verantwoorden en anderzijds de financiele bewustwording van direct leidinggevenden te 
vergroten. Naast het model van de budgethouders is tevens een startmodel voor de 
doorbelasting van directe kosten opgemaakt. Deze modellen waren uitgangspunt voor 
het jaarplan en de begroting van 2001. Uit de Maraps in 2001 blijkt dat het beheer van 
de financiele middelen nog niet centraal op schrift is gesteld. Dit gebeurt wet op diverse 
plekken in de organisatie, en het onderwerp komt maandelijks in het MT aan de orde. 

IL 4.2 Informatiehuishouding 

Het kernteam maakt gebruik van Xpol en Octopus, en kan voorts alle 
bedrijfsprocessensystemen van de deelnemende korpsen bevragen. 88  De analisten 
gebruiken Analist Notebooks, en verder wordt een spectrum van open bronnen en 
externe databanken gebruikt. 

In 2000 is een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de informatievoorziening binnen 
KTR. Het adviesbureau Inpact stelde onder meer vast dat KTR eigenlijk te klein is om 
geheel zelfstandig de benodigde I&A organisatie te realiseren. In 2001 gold als 
beleidsuitgangspunt dat KTR er voor kiest waar mogelijk haar I&A organisatie te 
integreren in die van een aangesloten politieregio of deze in die richting geheel te 
outsourcen. Voorts gaf Inpact aan dat ICT de horizontale (formele) uitwisseling van 
informatie beter moet ondersteunen. De sturing (resultaten versus kosten) van de 
organisatie kan duidelijk verbeterd worden, en de organisatie kan duidelijker beschreven 
worden ten aanzien van taken, functies, procedures, en dergelijke (Rapport Inpact — 
Informatievoorziening KTR, 2000:5-6). 

Voor 2002 staat bij KTR het opstellen van een plan voor kennismanagement op het 
programma (Jaarplan KTR 2002: 27). Doel is om een integraal beleid te voeren ten 
aanzien van kennismanagement, waarbij het resultaat moet zijn dat kennis op diverse 
manieren is ontwikkeld, gedeeld, toegepast, geevalueerd en geborgd in de organisatie. 

88  In de enquete gal een respondent aan dat men al enkele maanden lang geen toegang had tot het BPS 
van het eigen taakgebied Schiphol. In de samenwerking met de Kmar doen zich op verscheidende 
vlakken nog knelpunten voor. 
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De medewerkers van KTR laten zich opvallend positief uit over de informatiesystemen: 
slechts drie respondenten zijn hier negatief over, tegenover 17 positieve antwoorden en 
zeven neutraal. 

11.4.3 Materiaal en materieel 

KTR conformeert zich wat de inkoop van materiaal betreft grotendeels aan het beleid van 
het kernkorps, behalve waar het zeer specifieke apparatuur betreft. 

11.5 Management van processen 

11.5.1 Algemeen 

Het monitoren van de voortgang van processen is nauwelijks ontwikkeld binnen KTR, zo 
concludeerde het onderzoeksbureau Inpact in 2000. Er is geen duidelijke registratie van 
tijd of kosten per project (Rapport Inpact informatievoorziening KTR, 2000:7). Het MTO 
uit 1999 (p. 4) gaf als belangrijk verbeterpunt de voortgangsbewaking aan: afspraken 
zijn onduidelijk en worden niet vastgelegd, afspraken die gemaakt zijn verwateren en er 
heerst een sfeer van vrijblijvendheid: men spreekt elkaar niet aan. Het visitatierapport 
uit mei 2001 (p. 13) suggereerde het benoemen van indicatoren als hulpmiddel voor het 
sturen op resultaten. Men stelde vast dat de besluitvorming binnen KTR vaak als traag 
wordt ervaren, wat ergernis oplevert. 

In 2001 in hierop een versterkte inspanning geleverd, als gevolg waarvan op basis van 
de OMP-methodiek processen op zowel tactisch als operationeel niveau zijn beschreven, 
te weten het klassiek en het conservatoir beslag. Dit traject wordt in 2002 voortgezet. 

II.5.2 Besturing, beheersing en doorlichting van processen 

Binnen KTR zijn zowel de medewerkers als het management doordrongen van de 
noodzaak om gestructureerd te werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder meer 
Abrio-middelen voor zover die meerwaarde bieden. 

11.5.3 Verbeteren van processen 

KTR maakt serieus werk van evalueren. Eenmaal per week is er teamvergadering, 
waarbij verbeteringen worden doorgesproken. Daarnaast is er een periodiek 
evaluatiemoment. Iedereen komt dan bij elkaar en geeft drie positieve en drie negatieve 
punten aan, met voorbeelden erbij, waarna discussie volgt. Vanzelfsprekend wordt er ook 
via de informele lijn veel van elkaar geleerd. 

11.5.4 Stimuleren van innovatie en creativiteit 

KTR werkt door de intensieve samenwerking met andere partijen structureel aan het 
bevorderen van de integriteit van de nationale luchthaven, een complex maatschappelijk 
systeem. Hierbij worden de gebruikelijke tactische operationele activiteiten nadrukkelijk 
gekoppeld aan het strategische doel en aan preventie. Meer dan enig ander kernteam 
lijkt dit team er in te slagen om deze werkwijze op een effectieve wijze toe te passen: dit 
kan als innoverend werken worden aangemerkt. Bij KTR kregen we minder dan bij 
sommige andere teams te horen welke sophisticated opsporingsmiddelen en 
methodieken men had ontwikkeld of toepaste. Wel kwam uit de enquete naar voren dat 
er volgens respondenten erg goed wordt samengewerkt met de deelnemende regio's en 
andere instanties wat betreft interceptietechnieken, observatiewerk en digitaal 
rechercheren. 

18 van de 31 respondenten in de enquete geven aan binnen het kernteam de ruimte te 
vinden voor vernieuwend recherchewerk, slechts den medewerker is het daar niet mee 
eens. 
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1999 	 2001  

Loopbaanmogelijkheden (63%) 	 Loopbaanmogelijkheden (36%)  

Training en opleiding (46%) 	 Training en opleiding (36%)  

Imago van de politie (31%) 	 Imago van de politie (32%)  

Communicatie en informatie (29%) 	Communicatie en informatie (29%)  

Salaris (20%) 	 Salaris (29%)  

Afspraken nakomen (14%) 	 Afspraken nakomen (25%) 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

11.6 Waardering door klanten/opdrachtgevers 

KTR heeft in 2001 een proces in gang gezet van meten van klanttevredenheid, dat is 
gestart met het inventariseren van klanten en leveranciers (8maandsrapportage KTR 
2001: 3). Het KTR voerde gesprekken met een aantal functionarissen bij het openbaar 
ministerie, brachten meer duidelijkheid in de wensen en tevredenheid van deze 
belangrijkste ketenpartner (klant). De hieruit voortgekomen verbeterpunten komen terug 
in de MARAP. Ook wordt op Schiphol om terugkoppeling gevraagd aan bedrijven 
waarvoor in het kader van nazorg bij tactische onderzoeken een presentatie is verzorgd. 
Een voorgenomen serie gesprekken bij de afdelingen personeelszaken bij de 
deelnemende regiokorpsen moest wegens capaciteitsproblemen naar 2002 worden 
verplaatst. Voor 2002 staan voorts klantenonderzoeken gepland bij het OM en de Kmar 
(KTR Jaarplan 2002; aanvullende opmerkingen KTR). 

11.7 Waardering door personeel 

Eind 1999 is in het korps Kennemerland een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
gehouden, waaraan ook het KTR deelnam. Uit de resultaten bleek dat de KTR-
medewerkers bovengemiddeld tevreden waren (een ruime 7,5). Aandachtspunten c.q. 
verbeterpunten die volgden uit het onderzoek waren communicatie; opleidingen en 
loopbaanmogelijkheden; rolonduidelijkheid (tussen tactische coordinator en projectleider) 
en voortgangsbewaking. Aan de resultaten van het MTO is ruime bekendheid gegeven. In 
2001 is er opnieuw een regionaal MTO gehouden. Hierbij deed zich over het algemeen 
een stijging van de waarderingscijfers voor, met als opmerkelijke uitzonderingen 
'communicatie en informatie' (van 7,5 naar 6,1) en loopbaanmogelijkheden' (van 5,6 tot 
5,2). Het KTR tekent hierbij aan dat het moeilijk is om op basis van de gehanteerde 
systematiek een goede vergelijking te maken tussen de beide MTO's: om die reden vindt 
er nog vervolgonderzoek pleats. 

De voor de evaluatie van 1999 uitgevoerde enquete geeft eveneens een indicatie van de 
waardering die KTR-medewerkers voor hun organisatie hebben. In 1999 gaven van de 31 
respondenten er 26 een uitgesproken positief oordeel; slechts eon respondent scoorde 
hier negatief. 

Tabel 1: De meest genoemde verbeteraspecten in 1999 en 2001. Bron: Mb O 2001 KTR 

Opvallend hierbij is dat in 1999 de percentages veel verder uit elkaar lagen. In 2001 
komen wet weer dezelfde verbeteraspecten naar voren, maar minder prominent als in 
1999. Zaken die nu al verbeterd zijn betreffen de salarissen en het nakomen van 
afspraken. Nieuwe verbeteraspecten die in 2001 ten opzichte van 1999 naar voren 
kwamen zijn: Nakomen van afspraken (25 0/0 in 2001 tegenover 14% in 1999), 
Werkoverleg (21% in 2001 tegenover 0% in 1999), en Erkenning en waardering door de 
chef (14% in 2001 tegenover 3% in 1999). 

De drie aspecten waarvan in 2001 werd aangegeven dat ze het belangrijkst zijn om te 
verbeteren zijn de loopbaanmogelijkheden, communicatie en informatie, en het imago 
van de politie. 
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In het jaarplan 2002 staat dat het kernteam blijvend goed wil scoren op: 

• erkenning en waardering chef (1999: 7,7 & 2001: 7,8) 

• manier van leidinggeven (1999: 7,9 en 2001: niet bekend) 

• waardering inhoud werk (1999: 8,0 en 2001: 8,0) 

• waardering interne samenwerking (1999: 8,3 en 2001: niet bekend) 

11.8 Waardering door de maatschappij 

Hierover is geen informatie aangetroffen. 

11.9 Eindresultaten 

11.9.1 Inzicht en verkennend onderzoek 

KTR draaide als een der weinige kernteams op eigen initiatief een volwaardig verkennend 
onderzoek (op vrachtafhandeling), waarvoor volgens de formele procedure toestemming 
werd gevraagd en gekregen (Verkennend Onderzoek Vracht op Schiphol, 2001). In 
augustus 2001 is de eerste versie van de systeem- en netwerkanalyse integriteit en 
beveiliging luchthaven Schiphol gepresenteerd aan de vijfhoek. In deze analyse werden 
de kaders en trends in kaart gebracht van het politieke en juridische systeem, het 
beveiligingssysteem van de opsporingsinstanties, het beveiligingssysteem van Schiphol 
en het economische systeem (Jaarplan KTR 2002: 8). 

Sinds juni 2001 wordt gewerkt aan het CBA Schiphol, dat uiterlijk in maart 2002 gereed 
zou moeten zijn. 

11.9.2 Opsporing 

Hoewel het Radar-onderzoek tegen de heer U. cum suis eind 1998 is afgerond en de 
situatie bij KTR sindsdien sterk is veranderd, is het toch zinvol om met het oog op de 
zeer grote betekenis van dit onderzoek voor het team hier kort op in te gaan. De 
evaluatie van Radar uit juni 1998 (dus nog voor het onderzoek tegen U. in november 
1998 door het OM geheel werd gestaakt) biedt hiertoe alle gelegenheid. Dit zeer 
uitvoerige rapport biedt een grondige analyse van de gevolgde werkwijzen en de 
resultaten daarvan (Evaluatie Radar-onderzoek, 1998). 89  De meest opvallende conclusies 
over deze periode komen neer op een onjuiste strategie, onder meer door het ontbreken 
van een deugdelijke projectvoorbereiding, problemen met de teambezetting, gebrek aan 
CID- sturingsinfo en geen gebruik van externe CID-info, onvoldoende tactisch gebruik 
van misdaadanalyse, koersen op verouderde beelden van de organisatie, onvoldoende 
rekening houden met signalen vanaf de werkvloer over de zin van het onderzoek, 
onvoldoende aandacht en sturing ten aanzien van het financieel onderzoek, en een 
problematische relatie met ondersteunende diensten. Het beeld dat uit de evaluatie naar 
voren komt is van een kernteam, startend en in de beginfase werkend onder een 
ongelukkig gesternte, afgesneden van vitale informatie en van andere regio's vanwege 
hun angst voor `besmetting' door de feitelijke opvolger van het ontbonden IRT. De eigen 
CID werd door het OM aan een korte band gehouden vanwege historische gevoeligheden. 
In de tactische uitvoering werden ongelukkige en weinig productieve keuzes gemaakt en 
ging er nogal wat mis. Financieel onderzoek kwam onvoldoende uit de verf, omdat er op 
cruciale momenten te weinig aandacht voor was. Aanvankelijk leverde het onderzoek 
voor de rechtbank op acht verdachten in totaal 25 jaar gevangenisstraf op. Het Hof liet 
hier echter vrijwel niets van heel. 

89  Gezien de gevoeligheid van de zaak en mogelijke privacy-aspecten kan hier niet te gedetailleerd worden 
bericht. 
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Na de teleurstellende beslissing van het Hof in de zaak tegen U. kwam KTR zoals is 
aangegeven in een nieuwe fase terecht. Daarin begon het eerste onderzoek naar 
cocainesmokkel via vrachtafhandeling, gericht op een dadergroep van 16 personen, in 
januari 1999 met een projectplan. Dit onderzoek kwam in maart 1999 in de operationele 
fase. De zaak klapte in maart 2000 en resulteerde in de ontmanteling van een 
organisatie van vijf kernleden en 28 andere leden, en veroordelingen van medewerkers 
van het Cargo Service Center en andere verdachten. In totaal werd tot op heden 70 jaar 
gevangenisstraf opgelegd (Evaluatie Forba-onderzoek, maart 2001; Rapport t.b.v. Cargo 
Service Center Project Torbal, juni 2001). In de loop van het onderzoek werd op 
Schiphol 156 kilo cocaine in beslag genomen, drie kilo heroine en ruim negentien kilo 
amfetamine, evenals acht vuurwapens ,waaronder twee automatische, en voor enkele 
tonnen aan geld en goederen (Kernteam rolt drugsbende op, 2001). De zaak loopt nog in 
hoger beroep. 

Het onderzoek naar cocainesmokkel via een cateringbedrijf werd najaar 2000 
operationeel en kwam in maart 2001 in de -operationele eindfase. De zaak is recentelijk 
afgerond, waarbij diverse aanhoudingen zijn verricht; nadere resultaten waren nog niet 
bekend. 

In maart 2001 ging een nieuw project in voorbereiding, voortkomend uit het verkennend 
onderzoek naar vracht. Tevens draaide er ten tijde van het veldwerk een onderzoek naar 
corruptie. De kernteamofficier gaf hiervan aan dat hij zich afvroeg of dit 
kernteamwaardig is, maar de zaak is rechtstreeks door de procureur-generaal 
opgedragen zonder de route via de weegploeg te hebben afgelegd. Ook de beide eerste 
onderzoeken na het Radar-onderzoek waren volgens de kernteamchef weliswaar niet als 
kernteamwaardig beoordeeld, maar werden volgens hem aan het KTR toegewezen in het 
kader van de zich ontwikkelende strategie. In de enquete geven negen van de 31 
respondenten aan dat de onderzoeken kernteamwaardig zijn. 15 personen scoren hier 
neutraal, drie negatief, de rest geeft geen oordeel. 

De divisiechef van de centrale recherche in Utrecht heeft zoals eerder gemeld is, geen 
periodiek overleg met de divisiechefs en kernteamchef en krijgt bovendien weinig 
teruggekoppeld vanuit het kernteam over resultaten. Desondanks toont hij zich niet erg 
onder de indruk van de resultaten van het kernteam in termen van verdachten. Hij wijst 
op de doorlooptijd van inmiddels 2,5 jaar bij een onderzoek op Schiphol, en geeft Ms zijn 
indruk niet dat er nu veel criminele organisaties worden ontmanteld en Igrote jongens' 
voor langere tijd achter de tralies zijn." 

IL 9.3 Ondersteuning van de regio's 

Het eigen observatieteam van KTR levert met regelmaat bijstand aan de deelnemende 
regio's, en aan partners op Schiphol. Voor de rest wordt er door het KTR geen 
kwantitatieve bijstand aan regio's geleverd, met uitzondering van echt zware 
calamiteiten zoals de serieverkrachter in Utrecht en de brand in Volendam. Wel wordt er 
bijstand geleverd op het vlak van digitaal rechercheren, het gezamenlijk gebruiken van 
een tapruimte en het assisteren door analysecapaciteit bij kwalitatieve onderzoeken. 

IL 9.4 Preventie en bestuurlijke advisering 

KTR streeft er actief naar om vanuit strafrechtelijke onderzoeken zwakke plekken in 
sectoren of bedrijfsprocessen te signaleren en vervolgens bestuurlijke c.q. private 
betrokkenen te informeren en eventueel te adviseren, in samenwerking met onder meer 
de Kmar. De bevindingen van het afgesloten operationele onderzoek en het VO Vracht 
leverden waardevolle inzichten op in de processen op Schiphol en in de wijze waarop 
medewerkers op Schiphol daarvan gebruik en misbruik maken. Het VO Vracht heeft een 
belangrijke impuls gegeven aan de oprichting van het Integriteitsplatform, waarin 

9°  KTR tekent hier bij aan dat de 21/2 jaar doorlooptijd betrekking heeft op het hele traject van het 
verwerven van inzicht tot en met de uitvoering en de fase van advies en nazorg. 
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opsporingsdiensten en bedrijfsleven in gezamenlijkheid trachten te komen tot structurele 
preventiemaatregelen in de verschillende sectoren op de luchthaven. De presentatie van 
de bevindingen lijken wezenlijk bij te dragen aan een verhoging van de integriteit 
vanwege de preventiemaatregelen die bed rijven treffen (KTR Jaarplan 2002: 9). 
Inmiddels heeft de Kmar de aanwezigheid en controles in de vrachtloods geIntensiveerd, 
is de douane een actievere rot gaan spelen en is men tot het aanstellen van een 
`wijkagent overgegaan. 

Het inventariseren van integriteitsrisico's en daarover rapporteren is een van de 
manieren waarop KTR haar preventieve taak invult. Een voorbeeld hiervan is de Risico-
inventarisatie Douanescan Schiphol (2000), waarin is gekeken welke risico's het gebruik 
van de scan als opsporingsmiddel in de vrachtafhandeling oplevert. Tot slot heeft het 
klappen van het onderzoek naar vrachtafhandeling duidelijk als preventief effect gehad 
dat het aantal diefstallen binnen het betreffende bedrijf enorm is teruggelopen. 

II.10 Eerste evaluatieve beoordeling 

Het kernteam Randstad Noord en Midden heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis: 
het werd als het ware gebouwd op de nasmeulende fundamenten van het ontbonden IRT 
en kreeg de opdracht op grotendeels dezelfde dadergroep te gaan rechercheren. Daarbij 
mocht echter geen gebruik worden gemaakt van het overvloedige 'besmette' materiaal 
dat in de achtergebleven kluizen van het IRT lag opgeslagen. Zo'n vier jaar lang is er 
vervolgens intensief onderzoek gedaan naar de veronderstelde criminele verbanden rond 
de figuur van Etienne U., waarna een uitspraak van het Gerechtshof een abrupt einde 
aan de illusies maakte. Vervolgens moest het team in zeer korte tijd de omslag maken 
van een sterk operationeel ingestelde club naar een team dat een heel nieuw 
aandachtgebied informatief moest gaan verkennen. Dit laatste heeft tot gevolg gehad dat 
er een aantal `knoppen' om moesten in hoofden van mensen. Zoals de plaatsvervangend 
kernteamchef het verwoordt: "We moesten overstappen van 'het jagen' naar 'het 
denken' en dat was geen makkelijke opgave voor doorgewinterde crimefighters". De 
scoringsdrang die over het algemeen bij recherchemensen sterk aanwezig is, moest 
gedurende langere tijd 'op ijs' worden gelegd. Het was dan ook goed te merken toen 
tijdens dit evaluatieonderzoek het team een operationeel succes boekte: dit ging als een 
siddering door het gebouw. 

Als pluspunten van dit kernteam kan worden aangegeven dat de lessen uit het Radar-
onderzoek iedereen bij KTR -door eigen ervaring of overlevering- er van doordrongen dat 
de destijds gehanteerde manier van rechercheren, met veel deelonderzoeken en weinig 
structuur, niet zinvol is. Er was daardoor een grote bereidheid om op 'moderne' wijze de 
opsporing in te vullen, en de leiding wist die motivatie en betrokkenheid te benutten om 
een kernteam neer te zetten dat daadwerkelijk wat doet met de preventietaak. Hierin is 
KTR beslist een voorloper. Hoewel het streven naar operationele resultaten duidelijk op 
ieders netvlies staat, heeft dit niet geleid tot een overspannen hectiek binnen het team. 
Er is sinds de omslag van eind 1998 veel energie geInvesteerd in een zorgvuldige en 
doordachte strategie om een zeer gecompliceerd aandachtsveld met vele belangen en 
partners goed in de vingers te krijgen. Op den duur moet dit vanzelf operationele 
successen opleveren, zo redeneert men, op voorwaarde dat er voldoende en kwalitatief 
sterke recherchecapaciteit ter beschikking staat. Het KTR heeft het kwaliteitsdenken 
volledig geadopteerd en besteedt ook aandacht aan innovatie, onder meer door het met 
partners samenwerken aan preventie op de luchthaven Schiphol. Ook het evalueren is tot 
vanzelfsprekend onderdeel van projecten en bijeenkomsten gemaakt. Enkele 
onderzoeken van onder meer Inpact, de visitatiecommissie en de eigen onderzoeker 
hebben de afgelopen jaren het team een spiegel voorgehouden, en voor zover kan 
worden nagegaan wordt serieus geprobeerd om de daaruit voortgekomen lessen ook in 
de praktijk te brengen. Ten aanzien van het aandachtsveld heeft het kernteam de 
boodschap van het belang van aandacht voor integriteit op de luchthaven duidelijk 
overgebracht, tot op ministerieel niveau in Den Haag. Dit is van belang in het licht van de 
te maken afweging tussen economisch belang en veiligheid, een kwestie die versterkt in 
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de belangstelling is gekomen door de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde 
Staten. Terroristische organisaties maken immers gebruik van dezelfde zwaktes binnen 
processen op een luchthaven als criminele groeperingen. 

De sfeer binnen het team is volgens nagenoeg alle betrokkenen open en goed: er wordt 
gemotiveerd gewerkt en er is ruimte voor evaluatie en onderlinge functionele kritiek. De 
leiding heeft draagvlak en de missie wordt herkend. 

De meerwaarde van KTR ligt met name in de rol die het team vervult als katalysator om 
kwetsbaarheden op Schiphol te signaleren en ook zelf actie te ondernemen, resulterend 
in duurzame verbeteringen. De Schipholonderzoeken zouden zonder KTR vrijwel zeker 
niet zijn opgepakt. 

Knelpunten zijn er ook. Zo is de meerwaarde voor de regio's beperkt, en het draagvlak 
bij de recherche in de deelnemende korpsen is dan ook niet groot. Men kan zich over het 
algemeen wel vinden in het concept van bovenregionale teams, maar moeilijker in een 
team dat capaciteit weghaalt waarvoor in de regio's niets zichtbaars gebeurt. De relatie 
met de regiokorpsen zou moeten worden verbeterd, maar zolang KTR strikt op Schiphol 
blijft gericht zal daarvoor inhoudelijk bij de regio's weinig animo bestaan. 

Gerichte informatie is een voorwaarde om op moderne leest geschoeid recherchewerk 
met succes te kunnen verrichten. Binnen de informatieafdeling van KTR lopen 
deskundige medewerkers rond die goede producten afleveren, maar deze afdeling is 
volgens een aantal kernteammedewerkers te beperkt. Werving van geequipeerd en 
gespecialiseerd personeel is hier een knelpunt. Het is nog niet te voorspellen wat het 
effect wordt van het vertrek van de CIE, maar het risico bestaat dat de 'geoormerkte' 
CIE-medewerkers zich niet !anger volledig op het taakgebied van KTR kunnen inzetten. 

DeeIs genereert KTR de eigen onderzoeken, zoals ook de meeste andere kernteams dat 
doen. Deze zijn volgens de strikte criteria van de weegploeg niet kernteamwaardig, maar 
worden toch gefiatteerd vanwege het belang van positieverwerving. Geconstateerd kan 
worden dat de op basis van politieke overwegingen opgelegde onderzoeken naar de 
Bijimer en corruptie tot niets geleid hebben, in tegenstelling tot de door KTR zelf 
ontwikkelde onderzoeken. 

Het team is betrekkelijk klein, waardoor het in sommige gevallen onvoldoende lukt om 
voortdurend de cyclus verkennen-opsporen-adviseren zodanig te laten overlappen dat er 
voor alle taakvelden werkaanbod is. Ook blijft daardoor de ondersteunende taak liggen 
naar de regio's, bijvoorbeeld op het vlak van informatie en bij het maken van CBA's 
geografisch gebied. Het ontbreken van een Informatieplatform is vanuit het OM een 
manco. Afgaande op geluiden uit andere ressorten valt niet uit te sluiten dat het gebrek 
aan dadendrang op dit punt wordt veroorzaakt door gebrek aan geloof in de zin van een 
dergelijk platform. 

De werkomstandigheden en opleidingen zijn binnen het kernteam redelijk tot goed 
geregeld. Wel is de recherchedeskundigheid binnen het team voor veel respondenten een 
punt van zorg, en hier wordt steeds een verband gelegd met de wervingsproblemen. Een 
onbevredigend terugkeerbeleid en andere factoren zoals reisafstand zorgen er voor dat 
met name Utrecht, dat bijna de helft van de kernteamcapaciteit zou moeten leveren, in 
gebreke blijft. Dit heeft een aanwijsbaar nadelige invloed op het functioneren van KTR 
en van de centrale recherche in de overige korpsen. De Utrecht-situatie bestaat al jaren 
en vraagt dringend om een oplossing. Zoals in het deelrapport KTH wordt gesuggereerd 
is samenwerking met het Prismateam wellicht een optie, al !evert dat voor KTR geen 
nieuwe collega's op. 

De samenwerking met partners verloopt met wisselend succes. Met de Kmar moet op 
Schiphol worden samengewerkt, maar cultuurverschillen en competentiekwesties maken 
dit op onderdelen tot een delicate kwestie. Vanuit de Douane is -afgaande op de van 
medewerkers verkregen informatie- het enthousiasme voor samenwerking evenmin 
overdadig. Met kernteams en recherchediensten wordt operationeel wel vruchtbaar 
samengewerkt. 
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Afsluitend kan worden geconstateerd dat het bedrijfsmatig sturen op resultaten nog lets 
strikter kan, maar dat over het algemeen er bij KTR rationeel wordt gewerkt. Wel moet 
ook hier weer worden geconstateerd dat er niet of nauwelijks zicht is op de waardering 
door klanten en maatschappij. 

Kijkend naar de vier taakvelden kan worden geconstateerd dat Verkennende 
onderzoeken en Preventie worden waargemaakt. Ondersteuning aan de regio's staat 
weloverwogen op een laag pitje, onder verwijzing naar de beperkte omvang van het 
team. Door divisiechefs wordt hier over geklaagd. Opsporing komt geleidelijk beter uit de 
verf, maar spectaculair is het nog niet. Financieel rechercheren kwam tijdens deze 
evaluatie van KTR niet sterk in beeld, en KTR pakt bijvoorbeeld ook nagenoeg geen 
rechtshulpverzoeken op. Dit laatste zou afwisseling bieden, leiden tot tactische resultaten 
en mogelijk ook tot nieuwe informatieposities op Schiphol en daarbuiten. De onderzoeken 
die sinds de Radar-zaak zijn opgezet hebben in enkele gevallen tot substantiele 
strafrechtelijke resultaten geleid, maar de vraag kan worden opgeworpen of dit op 
zichzelf voldoende is om een investering van jaren werk te rechtvaardigen. Feitelijk is er 
den zaak afgerond met flinke veroordelingen, waarbij nog een hoger beroepszaak loopt. 
Daarnaast is een recent onderzoek afgesloten met diverse aanhoudingen, en was ten 
tijde van de evaluatiebezoeken een nieuw onderzoek in voorbereiding. 

Het aandachtsgebied Schiphol zal voorlopig niet zonder kernteam kunnen. Aanvankelijk 
zou KTR voor een beperkte periode op dit aandachtsgebied werkzaam blijven. De 
aanslagen in de V.S. op 11 september hebben echter hoogstwaarschijnlijk tot gevolg dat 
er meer gaat worden gelnvesteerd in veiligheid en integriteit op de luchthaven. De 
meeste respondenten gingen er dan ook van uit dat het kernteam er voorlopig niet meer 
weg zal gaan. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

139 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140

