
_Korps 	 Projecten 2000 	percentage 	Aangemelde subjecten 	percentage  
Amsterdam-Amstelland 	614 	 21,3 	6.269 	 21,4  
Rotterdam-Rijnmond 	383 	 14,9 	3.218 	 12,3  
Haaglanden 	 156 	 , 6,1 	 2.455 	 9,4  
Utrecht 	 239 	 9,3 	 1.547 	 5,9  
KLPD 	 44 	 1,5 	 669 	 2,3  
Nationaal totaal 	 2.877 	 29.271 
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III Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi & Vechtstreek 
Vooraf: korte geschiedenis en algemene gegevens 

Er bestaat bij niemand twijfel over de cruciale rol van de stad Amsterdam en naaste 
onngeving voor de georganiseerde criminaliteit in Nederland. De hoofdstad van Nederland 
vormt voor allerlei criminele bedrijfstakken een ongeevenaarde afzetmarkt van 
binnenlandse en bezoekende consumenten, en geldt tevens als ontmoetingsplaats voor 
clandestiene handelaren uit eigen land en van elders. Voeg dit bij de geografisch 
gunstige ligging als knooppunt van allerlei verkeersstromen, en het zal geen verbazing 
wekken dat er volop werk ligt voor een kernteam. Voor alle kernteams in feite: de KLPD 
typeert de driehoek Utrecht/Amsterdam/Schiphol als het gebied waar meer dan 60% van 
alle politionele observatieacties in Nederland plaatsvindt (DCR bud rage Jaarplan 2002: 
9). Het navolgende staatje van aangemelde subjecten en rechercheonderzoeken in het 
jaar 2000 geeft een andere getalsmatige indicatie van de relatieve betekenis van 
Amsterdam. 

Tabel 2. Landelijk aangemelde projecten en middels Melding Recherche 
Onderzoeken (MRO) aangemelde subiecten. 

Bron: DCR bijdrage Jaarplan 2002: 9. 
_ 

Interregionaal Recherche Team Noord-Holland/Utrecht 

De Dienst Centrale Recherche van het regiokorps Amsterdam-Amstelland is de 
eerstaangewezen instantie voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in deze 
regio. Los daarvan werd in november 1987 besloten tot de oprichting van het eerste 
permanente interregionale rechercheteam ter bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit. Na twee jaar van moeizame voorbereiding werd uiteindelijk het 
Interregionaal Recherche Team Noord-Holland/Utrecht (IRT) tot stand gebracht. Het 
huidige kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi- en Vechtstreek is de nazaat van dit 
illustere IRT, dat zich in de eerste jaren van haar bestaan vrijwel uitsluitend richtte op de 
criminele organisatie van Klaas Bruinsma. Toen deze op 27 juni 1991 werd geliquideerd 
en de organisatie uiteen viel werd een strategische herorientatie nodig. Het IRT wist in 
1992 onder meer een bende ecstasyhandelaren in te rekenen, maar uiteindelijk leverden 
de 'erven Bruinsma', waaronder Etienne U., het nieuwe grote target op voor het team. In 
de periode 1992-1994 trachtte het IRT greep te krijgen op de grootschalige hasjhandel 
door betrokkenen met behulp van een zogenoemde 'groei-informant'. Deze figuur zou 
door het importeren van grote partijen verdovende middelen een geloofwaardige positie 
moeten opbouwen als drugsbaron, alvorens anderen aan de politie te kunnen verraden. 
Deze strategie van het doorlaten van drugstransporten, waaronder naast cannabis ook 
partijen cocaine en ecstasy, met medeweten van justitie en politie leidde uiteindelijk in 
december 1993 tot het besluit om het IRT te ontbinden. In het jaar daarop stelde het 
parlement een tweetal onderzoeken in naar de gehanteerde opsporingsmethoden. 

Oprichting Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek 

Een jaar na de opheffing van het IRT werd per 1 januari 1995 een nieuw interregionaal 
team ingesteld, in eerste instantie functionerend binnen de Dienst Centrale Recherche 
van het regiokorps Amsterdam-Amstelland. Nadat de commissie-Wierenga had 
geconcludeerd dat een kernteam op een aparte locatie moet zijn geplaatst trok het team 
in juli 1995 in een nieuwe, afgeschermde behuizing. Omdat deze accommodatie in veel 
opzichten tekort schoot betrok het team in het najaar van 2001 nieuwe huisvesting 
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elders in Amsterdam. Tot aan de huidige kernteamregeling functioneerde KTA op basis 
van een convenant en bedroeg de sterkte 54 fte, waarvan 5 fte afkomstig was uit de 
regio Gooi- en Vechtstreek en de resterende 49 fte uit Amsterdam-Amstelland. De 
formele sterkte bedroeg op 1 januari 2001 60,9 fte. Waar KTA bij de oprichting nagenoeg 
los van het kernkorps stond, maakt het inmiddels onderdeel uit van de Dienst Centrale 
Recherche van het regiokorps Amsterdam-Amstelland die 467 fte's omvat. Er 
functioneren twee tactische teams binnen KTA, alsmede een bureau 
projectvoorbereiding, een team decentrale CIE (deze is sinds februari 2000 geIntegreerd 
met de RCIE) en een team ondersteuning. KTA wordt geleid door een hoofdinspecteur, 
die in de lijn verantwoording aflegt aan het hoofd DCR. Per 1 januari 2002 is KTA formeel 
opgegaan in het nieuwe Bureau Zware Georganiseerde Criminaliteit, zo'n 125 
medewerkers die binnen de DCR dit taakgebied voor hun rekening nemen. De chef KTA 
neemt tevens de leiding op zich van dit nieuwe bureau. 

Beoordeling in de tussenevaluatie van 1998 91  
— 

Het IVA constateerde dat de medewerkers van KTA over het algemeen erg positief waren 
over het kernteam: er werkten goede mensen en men loste moeilijke onderzoeken goed 
op. Wel gaven vele respondenten aan dat de toegevoegde waarde beperkt was, omdat 
de door KTA gedraaide zaken zich in complexiteit niet onderscheiden van wat de centrale 
recherche oppakte, al was de gemiddelde duur wel !anger. Medewerkers gaven aan dat 
het van belang was dat men bij het kernteam in rust aan zaken kon werken. De beperkte 
capaciteit vormde een knelpunt: er werden zaken gedraaid die eigenlijk voor de 
afzonderlijke tactische teams te groot waren (Gooren en Rebel 1998: 27). 

Onderzoeksverloop 

Net zoals bij de overige teams bestaat het onderzoeksmateriaal uit drie categorieen: 
beleidsstukken, interviewmateriaal en de resultaten van de enquete onder huidige en 
voormalige medewerkers van KTA. De respons op de enquete onder huidige 
medewerkers bedroeg 53%. Sommige KTA-ers waren wellicht wat minder gemotiveerd 
om mee te doen omdat zij kort daarvoor al uitvoerig waren geenqueteerd in het kader 
van een tijdrovend medewerkerstevredenheidsonderzoek van het korps onder de 
aanduiding tynamo 1 . 92  Omdat van de ex-medewerkers van KTA er slechts twee aan de 
enquete hebben meegewerkt laten we deze gegevens verder buiten beschouwing. Verder 
liet de medewerking aan het evaluatieonderzoek niets te wensen over: de kernteamchef 
fungeerde persoonlijk als contactpersoon, was behulpzaam en voortdurend bereikbaar. 
Vragen werden direct en desgewenst op schrift beantwoord. Er werden een kleine dertig 
documenten ter beschikking gesteld, en er was steeds een aparte werkkamer 
beschikbaar. Ook toonden alle benaderden zich direct bereid tot een interview. 

De meer recente rapportages van KTA zijn voor het merendeel opgesteld conform het 
voorgeschreven NKP-model. De stukken kenmerken zich over het algemeen door 
helderheid van opbouw en zorgvuldig taalgebruik. Het gegeven dat KTA een onderdeel 
vormt van de Dienst Centrale Recherche (DCR) van het korps Amsterdam-Amstelland 
betekent dat veel documentatie betrekking heeft op de DCR als geheel. KTA is daarin niet 
altijd als een afzonderlijke entiteit te herkennen. Verder valt in algemene zin op dat de 
KTA-beleidsstukken niet altijd bijzonder specifiek zijn. Een voorbeeld hiervan is het 
jaarplan KTA 2001, dat in vergelijking met de jaarplannen van andere kernteams nogal 

91  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 KTA (Gooren en Rebel 1998) worden hier globaal samengevat. 

92  De resultaten van het Dynamo-onderzoek (staat voor Dynamisch Analyse Model) zijn niet ter 
beschikking gesteld van de onderzoekers met als argument dat de uitslag niet betrouwbaar en 
representatief zou zijn, omdat enkele vragen voor meerdere uitleg vatbaar waren. Bovendien zou een 
deel van de respondenten met het steeds ongezien indrukken van de enter-toets door de laatste 
vragen zijn 'gefietst'. 
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oppervlakkig oogt. 93  De KTA-jaarplannen voor 2000 en 2001 komen op veel punten 
letterlijk overeen. Aankondigingen van nieuwe activiteiten, zoals een 
klanttevredenheidsonderzoek, worden voor 2000 gedaan en voor 2001 herhaald; ze zijn 
blijkbaar nog niet gerealiseerd. 94  

De structuur van het kernteam Amsterdam-Amstelland is weergegeven in figuur 8. De 
teams zijn volledig self-supporting en opereren dus onafhankelijk van andere diensten. 

Tactisch team 
bestaande uit 
25 medewerkers: 

lx projectleider 11 
1x projectleider 9 
16 x tactische rechercheurs 
2x financiele rechercheurs 
2x CIE'ers 
2x administratieve medew. 
lx analist 

Figuur 8: structuur KTA 
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Organigram KTA 

CHEF 

I 
I 

TechnischelAdministratievelInformatieve 
ondersteuning 

Tactisch team 
bestaande uit 
25 medewerkers: 

lx projectleider 11 
lx projectleider 9 
16 x tactische rechercheurs 
2x financiele rechercheurs 
2x CIE'ers 
2x administratieve medew. 
lx analist 

XTC•Team 1.0. 

16 medewerkers 
bestaande uit: 

• lx projectleider 10 
11x tactische rechercheurs 
lx financieel rechercheur 
1x informatie rechercheur 
1x administratieve medew. 
lx analist 

111.1 Leiderschap 

Zoals ook bij andere kernteams het geval blijkt, onder meer door het aflopen van de 
eerste vierjaarsperiode, was er ook bij het KTA rond 1999 sprake van een wisseling van 
de wacht. Eind 1999 waren vrijwel alle leidinggevenden gewisseld, inclusief de chef 
kernteam. . 

Wat de strategische aansturing betreft wordt met name de besluitvorming voor 
onderzoeken bij het CPG door meerdere KTA-respondenten (evenals bij andere 
kernteams) als een grote belemmering voor slagvaardig opereren ervaren. De af te 

93  De kernteamchef tekent hier bij aan dat professor Stevens, expert in kwaliteitsprocessen, tijdens 
sessies met de kernteamchefs de door KTA gemaakte plannen onder andere waar het de beschrijving 
van het aandachtsveld en de beschrijving van beleid en strategie betreft, aan de anderen ten 
voorbeeld stelde (Brief Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). 

94  Het betreffende klanttevredenheidsonderzoek was eind 2001 nog niet beschikbaar. 
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leggen route van een belangwekkend signaal van de CIE naar de POA naar de chef DCR, 
naar de korpsleiding, naar de driehoek en vervolgens via de CC Zwacri en de weegploeg 
naar de PG's, wordt als ustroperig" omschreven. Een beslissing loopt allereerst via het 
interne platform, bestaande uit de CIE-00, de chef KTA, teamleider POA en teamleider 
CIE: dat speelt zich af in de context van projectvoorbereiding en is in feite de sturing op 
de intelligence. Potentiele onderzoeken gaan dan naar het selectieoverleg, op basis van 
het criminaliteitsbeeld specifiek dat ongeveer tweemaal per jaar wordt samengesteld. Er 
wordt daarbij gekeken naar de samenhang met prioriteiten en in hoeverre projecten 
ondersteunend zijn aan elkaar. Het OM, chef DCR en chef KTA vormen het tweede 
weegmoment. Dan gaat het naar het justitieel overleg dat eenmaal per drie maanden 
plaatsheeft. Dit wordt bijgewoond door de hoofdofficier van justitie, de rechercheofficier, 
de kernteamofficier, de korpschef en het hoofd operationele zaken, de chef DCR en de 
kernteamchef, en regelmatig ook door de korpsbeheerder. Betrokkenen geven overigens 
aan dat er vanuit de beheerder geen nadrukkelijke visie op de recherche wordt 
uitgedragen: de prioriteiten komen wat dit betreft van het korps af. Op de agenda van 
het overleg staan het voortschrijdend overzicht van lopende rechercheonderzoeken 
binnen de DCR en het kernteam, alsmede in voorbereiding zijnde onderzoeken en te 
maken keuzes. Dit is de Amsterdamse invulling van het informatieplatform. Vervolgens 
gaat het voorstel landelijk naar de CC Zwacri via de weegploeg en uiteindelijk voorzien 
van advies naar het college van PG's. De doorlooptijd van het gehele traject bedraagt 
twee tot drie maanden. Inmiddels wordt door kernteams vaker gewerkt met 'paraplu-
projecten' waar een aantal (criminele) groepen tegelijk onder kan vallen, zodat 
goedkeuring nu sneller kan worden verleend. Vanuit het Amsterdamse parket wordt de 
kritiek op het landelijk traject genuanceerd: de recherche had zelf een projectplan niet 
tijdig af en anticipeerde onvoldoende door projectvoorstellen op de plank te hebben. Uit 
de enquete komt naar voren dater in een periode van enkele maanden terwijI werd 
gewacht op de goedkeuring van een project in het weegtraject, er feitelijk geen 
kernteamwaardig project kon worden gedraaid.De kernteamchef geeft desgevraagd aan 
dat er op dat moment sprake was van een calamiteit, te weten een liquidatiepoging van 
een kernteamwaardig target. Dit onderzoek leidde tot tientallen aanhoudingen, de 
inbeslagname van een grote partij hard drugs en de oplossing van de liquidatiepoging 
alsmede enige andere levensdelicten. Dit alles leverde tot dusver veroordelingen op, 
uiteenlopend van 21/2 tot 7 jaar gevangenisstraf. 

Op het niveau van tactisch leidinggevenden constateerden we dat binnen KTA 
teamleiders opereren nagenoeg zonder inhoudelijke ervaring op recherchegebied. 
Hierdoor wordt inhoudelijk een zware wissel getrokken op de projectleiders. 
Respondenten geven aan dat dit veroorzaakt wordt door het interne roulatiesysteem 
binnen het korps, waardoor leidinggevenden iedere twee jaar weer verder gaan en in de 
tussentijd vooral proberen om problemen te vermijden. De onderlinge samenwerking op 
tactisch niveau is volgens respondenten bevredigend. Hier is volgens zegslieden sprake 
van een sterke verbetering ten opzichte van het verleden: waar destijds de operationele 
teams binnen KTA soms niet met elkaar in gesprek waren door persoonlijke conflicten 
tussen leidinggevenden is er nu frequent overleg en wederzijdse ondersteuning. 

Op operationeel niveau overlegt de kernteamchef regelmatig met de kernteam-Ov3, en 
hebben de zaaks-OvYs dagelijks overleg met teamleiders van KTA over lopende 
onderzoeken. De kernteam-00 overlegt voorts maandelijks met de teamleider van 
bureau Projectvoorbereiding en advisering (P0A-DCR). De CIE-0v) voert wekelijks 
overleg met de leiding van de regionale Criminele Inlichtingen Eenheid en de teamleider 
van de decentrale CIE binnen KTA, en ook tussentijds over lopende aangelegenheden. De 
kernteamchef overlegt wekelijks met de teamleiders binnen het KTA, met wie ook op 
bilaterale basis vrijwel dagelijks contact is. De kernteamchef overlegt daarnaast wekelijks 
met de leiding en bureauchefs van de DCR. Twee van de teamleiders van KTA nemen 
wekelijks deel aan het operationeel overleg tussen de chef DCR en de projectleiders van 
de topic-teams zoals die binnen de DCR opereren. 

Landelijk nemen de kernteam-Ovi en de kernteamchef deel aan het overleg van de 
werkgroep ZGC/IRT, en eens per vier weken overleggen alle kernteamchefs met elkaar 
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ten behoeve van de operationele afstemming. Daarnaast zijn er diverse operationele 
overleggen, die in hoofdstuk 5 van de rapportage worden beschreven. 

Wat het leiderschap binnen KTA als zodanig betreft, is weinig relevant materiaal 
gevonden. De Auditrapportage van de DCR van april 2001 (p. 7) wijst op de noodzaak 
van meer sturing op de gewenste stijlen van leiderschap binnen de DCR. In het KTA-
Jaarplan 2001 (p. 12) is aangegeven dat de nadruk dient te liggen op een meer 
coachende wijze van leiding geven. 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de verhouding tussen KTA en het parket te 
wensen overlaat. Respondenten vanuit de politie noemden de onderbezetting op het 
lokale parket "dramatisch, zowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft". Een gevolg hiervan 
zou zijn dat op informatie van minstens een maand oud wordt gehandeld, terwijI de 
actualiteit van de intelligence steeds belangrijker wordt. Dit zou ten koste gaan van de 
slagvaardigheid van KTA. KTA-medewerkers geven ook aan dat het lastig is om met 
steeds verschillende OvJ's te maken te hebben. Ze hebben uiteenlopende werkwijzen, en 
zo kan het gebeuren dat rechercheurs dezelfde nota op drie verschillende manieren 
moeten schrijven om instemming te krijgen. 95  Ook zou er de laatste jaren veel ervaring 
uit de unit bij het parket zijn weggegaan. Toch toont in de enquete per saldo vrijwel 
iedere respondent zich (zeer) positief over de samenwerking met het OM. 

De chef kernteam toont zich positief over het justitieel overleg met het OM. Hij geeft aan 
geen behoefte te hebben aan een OvJ in eigen huis, omdat het vooral gaat om een 
juridische sparring partner die kritisch commentaar !evert en daarbij enige afstand houdt. 

Vanuit het parket wordt aangegeven dat men voornemens is om meer daadwerkelijke 
invloed op de keuze van onderzoeken uit te gaan oefenen. Hiervoor zal het OM er op aan 
sturen dat het criminaliteitsbeeld steeds beter en vooral gedetailleerder wordt. De 
hoofdofficier benadrukt dat er in het Amsterdamse korps, zowel bij KTA als aan de 
districten goede mensen zitten. Amsterdam heeft volgens hem een heel sterke 
recherchecultuur, wat onder meer blijkt doordat de districtschefs hun zaken kennen en 
heel dicht tegen de justitiele taakuitvoering van het OM zitten. Ook de korpsleiding is 
nadrukkelijk aanwezig in het justitieel overleg. 

111.2 Beleid en strategie 

111.2.1 Missie, visie en strategie 

In de Kernteamregeling liggen de formele taken van de kernteams vast en gelden dus 
ook voor het KTA. Deze zijn: het uitvoeren van verkennend onderzoek, 
opsporingsonderzoek, het voorkomen van strafbare feiten, en het ondersteunen van 
politiekorpsen bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. In het KTA Jaarplan 
2001 is de missie van het KTA onder woorden gebracht: 

Binnen de hoofdlijnen van het beleid van het kernkorps Amsterdam-Amstelland levert het 
kernteam een bijdrage aan de zorg voor veiligheid van de burger en het bestrijden van inbreuken 
die de betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van de samenleving in gevaar brengen. Het 
kernteam ziet het dan ook als taak de door de PG's toegewezen onderzoeken en andere taken op 
professionele wijze, binnen het kader van de geldende regelgeving op het gebied van 
opsporingsmethoden te leiden naar hoogwaardige eindresultaten. (Olierook 2000: 8). 

Eerder staat in het zelfde Jaarplan te lezen waar het KTA zich in beginsel op richt: 

Het in onderzoek nemen van de zware georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit 
gepleegd door Criminele Nederlandse organisaties c.q. netwerken en het onderzoeken en 
ontnemen van het door crimineel handelen van die organisaties c.q. netwerken verkregen 
financiele vermogen. 

95  Door de kernteamofficier van het Amsterdamse parket wordt aangegeven dat de vier Ov.I's die 
kernteamzaken doen wat dit betreft allemaal op den lijn zitten. 
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Het KTA functioneert in toenemende mate als onderdeel van de DCR. Hoewel naar de 
Centrale Recherche in het kader van deze evaluatie geen specifiek onderzoek is gedaan, 
wordt uit de beschikbare stukken wel duidelijk dat er aan de formulering van de missie 
van de DCR nog wordt gewerkt (Auditrapportage Dienst Centrale Recherche. April 2001: 
3) Ms strategie van de DCR geldt, Nederland onaantrekkelijk te maken voor het 
ontplooien van criminele activiteiten door: 

• het creeren van een hoge pakkans (korte klap, meer samenhang tussen projecten); 
• het realiseren van een lage opbrengst uit de criminele activiteiten (in beslag nemen illegale 

handelswaar, afromen crimineel vermogen); 
• het bemoeilijken en terugdringen van infiltratie van de onderwereld in de legale economie (bij 

preventie meer richten op overheidsdiensten en bepaalde beroepsgroepen die infiltratie 
mogelijk mogelijk maken, richten op facilitators); 

• het aan de hand van gesignaleerde zwakke plekken dan wel schakels, die maatregelen te doen 
treffen waardoor deze worden weggenomen dan wel versterkt; 

• het samenstellen van een top 20 van zware criminelen; 
• meer gebruik te maken van media en Internet, en successen ter ontmoediging naar buiten te 

brengen. 

Deze strategie is geformuleerd in het Startdocument Visie 2010 van Bureau Tactiek en 
Kernteam (versie 0.8, 11 juli 2000: 8). Ze komt vrijwel woordelijk overeen met de 
strategische uitgangspunten van het KTA zoals geformuleerd in het Jaarplan 2001 
(Olierook 2000: 8). Als doelstelling is hier voor het KTA geformuleerd "Nederland 
onaantrekkelijk maken voor het ontplooien van criminele activiteiten". Het Jaarplan (p. 
10) voegt daar de ambitie aan toe dat zowel het Kernteam als de Dienst Centrale 
Recherche er naar streven om in Nederland en daarbuiten ten aanzien van de 
strategische aandachtsgebieden trendsettend te zijn. In de Bijdrage DCR Jaarplan 2002 
(p. 10) staat het actuele strategisch gedachtegoed van de Amsterdamse politie 
beschreven: 

Nederland, en Amsterdam in het bijzonder, moet zeer onaantrekkelijk warden om criminele 
activiteiten te ontploolen door de frictie in het criminele systeem te verhogen. Het is hierbij van 
belang een ongunstig klimaat te scheppen. Tegenhouden, opsporen en ontnemen dienen hierbij 
hand in hand te gaan. Dit vanuit de node dat georganiseerde criminaliteit er altijd geweest is en 
ook altijd zal blijven bestaan en altijd op zoek gaat naar een omgeving waar zij het best kan 
gedijen. In vergelijking met de ons omringende landen lijkt het klimaat in Nederland minder 
negatieve prikkels te hebben. 

Deze nieuwe strategie kent de volgende elementen: 

I. Integrale aanpak 

De bestuurlijke schakel optimaal benutten. Het is reeds usance dat de bestuurlijke component 
een belangrijke bouwsteen is bij de aanpak van wijkveiligheid. Bij de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit dient hetzelfde te gaan gelden. Er zal een nauwe samenwerking 
met het bestuur ontwikkeld warden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige 
materiedeskundigheid. 

De justitiele schakel optimaal benutten. De strafrechtsketen zal versterkt moeten worden. Nog 
steeds wordt het aantal projecten bepaald door de capaciteit bij het parket, het aantal 
aanhoudingen en de datum waarop het project klapt op basis van de rechtbankcapaciteit. 
Bovendien brengt de justitiele keten maar weinigen ertoe het criminele pad te verlaten. 
Daarnaast zal de verwerkingscapaciteit optimaal besteed moeten warden. 

II. Samenstel van activiteiten 

hit en run interventies 
Korte klap methode 
Reguliere opsporingsonderzoeken 
Grootschalig recherche-optreden met als doel het verstoren van criminele nesten 

III. Extra aandacht dient geschonken te warden aan het onlosmakelijk aan de georganiseerde 
criminaliteit verbonden geweldsaspect, dat met name invloed heeft op de beleving van en 
beeldvorming bij de lokale samenleving. 
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Indicatoren landelijke werkgroep 	 Indicatoren recherche Amsterdam-Amstelland  

Aantal verdachten (vermeld op naar justitie gestuurde PV's) 	Niveau van verdachte 
Aantal Strafrechtelijke Financiele Onderzoeken (SFO's) 	Opgelegde straffen 
Aantal verkennende onderzoeken 	 Aantal opgerolde netwerken 
Aantal (aan OM) overgedragen onderzoeksdossiers 	 Aantal verdachten 
Aantal CTC meld ingen (inzet bijzonder opsporingsmiddel) 
Aantal CTC toetsingen (aanvraag inzet bijz. opsp.middel) 	Inschatting te ontnemen crimineel vermogen 

Feitelijk ontnomen crimineel vermogen 

Signaalfunctie 
Mate van bereikte verstoring 
Aantal preventie adviezen 
Indicatie van het qeweldsaspect 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

IV. De opsporing dient net als de georganiseerde criminaliteit fluIde te worden en intern en extern 
te gaan netwerken. Tal van kleine afdelingen/bureaus met eigen taakstellingen dienen op te 
gaan in grotere eenheden, die werken volgens het kopgroep/karavaan principe. 

V. Het hoge ambitieniveau "het gehele netwerk oprollen met een veroordeling tot een groot aantal 
jaren gevangenisstraf" kan bijgesteld worden. De langdurige gevangenisstraf is immers geen 
doel meer. Doorlooptijden kunnen hierdoor korter worden, waardoor de slagkracht en 
flexibiliteit vergroot kunnen worden. 

VI. Stoppen met fixatie op draaideurtoppers. Veel capaciteit van de opsporing is de afgelopen jaren 
gaan zitten in draaideurtoppers. Het rendement van al deze inspanningen lijkt gering. 
Bovendien konden vele anderen zich redelijk in de luwte ontwikkelen. Er dient zowel interventie 
op potentiele high risk criminelen plaats te vinden als op de zwakke schakels in het criminele 
systeem. 

Voor het jaar 2002 stelt de DCR zichzelf ook concrete doelstellingen (DCR, Bijdrage 
Jaarplan 2002, p. 11): het parallel uitvoeren van 9 hoofdprojecten, een te ontnemen 
vermogen van f 55 miljoen en 20 strafrechtelijke financiele onderzoeken (SFO's). Als 
indicatoren gelden: 

• aantal opgerolde netwerken 
• aantal aangehouden verdachten + hun niveau (in de organisatie) 
• beslag gelegd c.q. ontnomen vermogen 
• preventieve aspecten. 

Het Amsterdamse korps heeft kritiek op de prestatie-indicatoren zoals die in het 
Informatiemodel Nederlandse Politie' worden gehanteerd, omdat deze onvoldoende 
bruikbaar zouden zijn voor de dagelijkse aansturing van rechercheprocessen. 96  Er is in 
Amsterdam geInvesteerd in het ontwikkelen van meer zinvolle indicatoren, onder meer 
door middel van een GDR-sessie (Laere et al. 2000). Het bleek echter niet mogelijk om 
op deze wijze een werkbare set indicatoren te genereren. Er werd vastgesteld dat een 
bruikbare indicator moet leiden tot een stuuractie, hetgeen bij externe indicatoren 
moeilijk zou zijn. Het onderstaand overzicht geeft de verschillen aan tussen hetgeen 
landelijk en in Amsterdam aan indicatoren wordt gehanteerd (Laere et al. 2000: 2-3). 97  

Door de medewerkers die aan de enquete meewerkten wordt duidelijk aangegeven dat 
men het aandachtsgebied goed gekozen vindt, en dat de onderzoeken die gedraaid 
worden ook binnen dat gebied vallen en kernteamwaardig zijn, met nadrukkelijke 
uitzondering van de onderzoeken die voortkomen uit het calamiteitenpiket . Nagenoeg 

96  Op zichzelf is deze kritiek opmerkelijk, omdat het Informatiemodel een directe vertaling is van het 
Referentiekader Resultaten Politiewerk, dat in het verleden is ontwikkeld door de huidige Amsterdamse 
korpschef Kuiper. 

97  De set alternatieve indicatoren wordt als volgt gemotiveerd: de indicatoren genoemd in het Beleidsplan 
Nederlandse Politie zouden mogelijk iets kunnen aangeven over de aard en omvang van een project, 
maar zijn niet bruikbaar voor de aansturing van het proces en zeggen ook niets over het behaalde 
resultaat. De 'Amsterdamse' indicatoren richten zich meer op de kwaliteit en kwantiteit van het proces 
en het resultaat. 
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alle respondenten vinden de kernteams onmisbaar in de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit; driekwart meent dat KTA werk doet dat anders blijft liggen. 

111.2 .2 Inzicht, verkennend onderzoek en intelligence 

In de tussentijdse evaluatie van het IVA uit 1998 werd de rol van KTA als 
expertisecentrum ten aanzien van crimineel vermogen van de diverse criminele 
organisaties binnen het aandachtsveld Nederlandse netwerken nogal benadrukt (Gooren 
en Rebel 1998: 25-26). Uit de beschrijving aldaar ontstaat vooral de indruk dat er veel 
mogelijk zou zijn. Wat het "verkennend opsporingsonderzoek" dat hierin ten grondslag 
zou liggen echter precies inhoudt wordt niet duidelijk, en evenmin wie de afnemers van 
het centrum zouden zijn. De nu ingewonnen informatie met betrekking tot KTA indiceert 
dat er de laatste jaren in het geheel geen verkennende onderzoeken hebben 
plaatsgevonden, en dat deze evenmin op het programma staan (Olierook 2000). De Chef 
DCR geeft desgevraagd aan dat de Amsterdamse korpsleiding en de hoofdofficier geen 
prioriteit leggen bij verkennende onderzoeken. Voor zover KTA informatie verzamelt is 
die vrijwel uitsluitend ten dienste van de eigen tactische onderzoeken. Aan de 
intelligence-functie wordt, afgezien van de CIE, weinig capaciteit besteed: voor zaken als 
projectvoorbereiding lift KTA mee met het Bureau Recherche Informatie (BR!) van de 
DCR, waar enkele KTA-medewerkers permanent zijn geplaatst. 98  Ook het werk voor het 
criminaliteitsbeeld wordt voornamelijk bij BRI en door externe onderzoekers op 
contractbasis verricht. Hiertoe heeft men twee strategisch analisten en een onderzoeker 
beschikbaar, plus een vacature voor een chef. KTA-medewerkers tonen zich niet 
onverdeeld enthousiast over de kwaliteit van het werk van POA, at wordt wel aangegeven 
dat de ervaringen de laatste tijd gunstiger zijn. 

Bij de tussenevaluatie van het WA gaven verscheidene respondenten aan dat het 
aandachtsgebied 'Nederlandse netwerken' op afzienbare termijn grotendeels afgewerkt 
zou zijn, zodat een koerswijziging noodzakelijk zou worden (Gooren en Rebel 1998: 10). 
Die koerswijziging is recentelijk inderdaad ingezet: KTA richt zich nu met name op 
'nieuwe Nederlandse netwerken' waarin goed ingeburgerde tweede- en derde generatie 
allochtonen een belangrijke rot spelen." In feite komt het er op neer dat KTA 
'Amsterdamse criminelen' als aandachtsveld heeft genomen. De portefeuillehouder 
georganiseerde criminaliteit in het CPG geeft desgevraagd aan dat Amsterdam als 
draaischijf goed is te verdedigen als zelfstandig aandachtsgebied, en ook de hoofdofficier 
in Amsterdam accepteert de redenering dat het kernteam zijn werk vooral krijgt van de 
`nieuwe Nederlandse netwerken' die zich in Amsterdam ophouden. loch is het 
twijfelachtig of de Hollandse zware criminelen inmiddels dusdanig goed onder controle 
zijn dat bijzondere inzet vanuit het kernteam niet of minder nodig zou zijn. Het gegeven 
dat KTA eind 2001 nog altijd grote onderzoeken draaide op bekende namen uit het begin 
van de jaren negentig suggereert eerder het tegendeel, en ook een recent overzicht van 
actieve criminele groeperingen (Dienst Centrale Recherche. KTA, 2001) biedt voor een 
Amsterdamse krantenlezer veel bekende namen. Ervaren rechercheurs bij de DCR geven 
desgevraagd aan dat het door de jaren heen steeds moeilijker wordt om nog op de 
Hollandse zware jongens te rechercheren. Ze hebben uitstekende informatieposities 
opgebouwd en zijn goed in staat om te anticiperen op wat de politie doet: de politie krijgt 
dan ook in vrijwel ieder onderzoek in die richting met lekken te maken. Enkele in 2000 
geliquideerde figuren waren hiervan goede voorbeelden, maar zij waren niet de enige. 

KTA richt zich formeel op de Nederlandse Netwerken, vergaart daartoe relevante 
informatie en verwerkt deze. In de stukken wordt frequent benadrukt dat in de praktijk 
vrijwel alle Nederlandse georganiseerde criminaliteit zich manifesteert in of rond 
Amsterdam. Om die reden concentreert KTA zich in de praktijk op hetgeen zich in 

Vanuit het BRI werd eind 2001 aangegeven dat KTA drie projectvoorbereiders plus een vacature bij het 
BRI heeft geplaatst, alsmede een misdaadanallst en 4 CIE-medewerkers. Het BRI zou echter meer 
capaciteit steken in het werk voor het kernteam. 

99  De term 'Nieuwe Nederlandse netwerken t  is geintroduceerd door politie Amsterdam-Amstelland. 
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Amsterdam en directe omgeving aan georganiseerde criminaliteit voordoet. Actuele 
onderzoeken in de hele regio Amsterdam-Amstelland vormen daarbij een belangrijke 
informatiestroom. Deze zijn ontsloten middels het systeem van Voortschrijdend Overzicht 
(VSO). Dit omvat strategische analyses en rapportages waarbij maatschappelijke 
ontwikkelingen worden meegenomen (Dienst Centrale Recherche ongedateerd [2001]: 
12). Het systeem VSO II is inmiddels regiobreed geimplementeerd en levert een 
strategisch beeld van actuele criminele activiteiten in de regio, evenals 
voortgangscontrole op projecten (Dienst Centrale Recherche KTA 2001: 18). Het gaat 
daarbij om ruim 200 lopende onderzoeken, waarbij moet worden bedacht dat de regio 
Amsterdam-Amstelland meer dan duizend mensen in recherchefuncties actief heeft. 

In de DCR-bijdrage aan het Jaarplan 2001 wordt in een korte schets de stand van zaken 
op het aandachtsveld maatschappelijke integriteit neergezet (Dienst Centrale Recherche 
2000c). De meeste criminele organisaties zouden in min of meer met elkaar 
samenwerkende criminele netwerken zijn uiteengevallen. Binnen de netwerken wordt 
tussen diverse etniciteiten samengewerkt. Vele groeperingen en drugslijnen manifesteren 
zich, er vindt ruilhandel plaats en er lijkt sprake van een verdeling van werkzaamheden 
in de wijken. Nederlanders zouden zich vooral actief betonen in de hasjhandel, het 
kweken van wiet en de handel in ecstasy en cocaine. Zij leveren bovendien voor andere 
groepen de logistieke voorzieningen. De DCR beschrijft hoe toperiminelen van de 
Nederlandse netwerken zich omringen met een kleine groep vertrouwelingen, die een 
buffer vormen. De afscherming van deze subjecten wordt dan ook steeds beter: men 
huurt deskundigheid in en past dure technieken toe (Idem: 4). Tevens wordt 
geconstateerd dat de georganiseerde criminaliteit een goed inzicht heeft in en zicht op 
(het verloop) van de opsporing. Het zicht op waar het crinnineel verworven geld blijft is 
nog beperkt. De DCR meent dat het beeld uit voorbije decennia van de Hollandse 
'hasjboeren' definitief tot het verleden behoort. Het nieuwe aandachtsgebied van KTA 
wordt dan ook omschreven als "criminele netwerken met een heterogene etnische 
samenstelling, waarvan de activiteiten zich in hoofdzaak in Nederland afspelen" 
(Olierook, ongedateerd: 11). Het begrip 'Nederlanders' dient dan ook geinterpreteerd te 
worden als `nieuwe Nederlanders' (Dienst Centrale Recherche 2001: 7). 

Als criminaliteitsbeeld voor 2001 stelde KTA in samenwerking met onderzoekers van de 
Vrije Universiteit een rapportage samen over logistieke processen van georganiseerde 
criminaliteit (Van de Bunt et al. 2001). Uit een begeleidende vertrouwelijke analyse van 
criminele netwerken wordt duidelijk dat er in de Nederlandse netwerken al zeer lange tijd 
actieve, krachtige en initiatiefrijke personen bestaan die hun eigen kringetje 
medewerkers om zich heen verzamelen waarbij zij duidelijk leidinggevend zijn (Dienst 
Centrale Recherche. KTA. 2001). Er zijn diverse contacten met andere criminelen, die 
ook ieder hun eigen cliques en specialiteiten hebben. Er komen onderling nogal wat 
conflicten voor, onder andere met betrekking tot de hegemonie op de ecstasy-markt. 
Deze rapportage presenteert een doordacht netwerkprofiel met zestien weegcriteria en 
beleidsvariabelen. Ook uit andere vertrouwelijke strategiestukken van de DCR blijkt de 
ernst van de materie, die onder meer tot uiting komt in indicaties van corruptie. 
Opmerkelijk is dat de relatie tussen de abstracte rapportage over logistieke processen en 
de schets van specifieke criminele netwerken feitelijk niet wordt gelegd: de twee 
onderdelen van het criminaliteitsbeeld lijken los te staan van elkaar. Respondenten 
vanuit het BRI en KTA geven aan weinig toegevoegde waarde te zien in een CBA precies 
volgens Abrio-model op het aandachtsgebied 'klompenmafia', omdat er in de WODC-
monitor en de EU-inventarisatie al veel over is geschreven. Amsterdam werkt daarom in 
de geest naar het Abriomodel, maar niet naar de letter. Wel heeft Amsterdam een 
strategiedocument opgesteld en aan het CPG verzonden, waarin wordt verkend welke 
nieuwe doctrine er nodig zou zijn. Geconstateerd wordt dat de politie als rigide 
organisatie moet opereren in een uiterst flexibele criminele omgeving. TerwijI op 
klassieke en voorspelbare wijze achter een paar vossen wordt aangejaagd kan de rest 
zich onbekommerd ontwikkelen. Er moet dan ook een meer verrassende, slimmere en 
flexibele recherche komen. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

149 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

Uit de profielen van tien grotere netwerken c.q. organisaties blijkt dat KTA onder meer 
gebruik maakt van restinformatie uit grote onderzoeken die elders in Nederland op 
Nederlandse groeperingen pleats hebben (gehad), en uit informatie verkregen van 
buitenlandse diensten (Dienst Centrale Recherche, KTA, 2001). Nieuwe 
onderzoeksvoorstellen worden veelal ontleend aan de periodieke inventarisaties die 
binnen het kernkorps worden gemaakt. In de versie uit 2000 zijn 53 mogelijk projecten 
benoemd (Regionale Projectontwikkeling en Advisering, Cluster Zware en Georganiseerde 
Criminaliteit. 2000). Criminele samenwerkingsverbanden worden hierin beschreven 
volgens een vast stramien en vergezeld van een projectadvies. Er worden in de 
overzichten facilitators onderscheiden, personen die door hun toegang tot middelen, 
mensen en voorzieningen anderen logistiek in staat stellen om criminele activiteiten te 
verrichten met betrekking tot drugssmokkel. Er blijkt nogal wat samenhang en overlap te 
bestaan tussen de diverse criminele netwerken, met name waar het de financiering en 
investeringen betreft en bij het gebruik van facilitators. Lang niet alle in deze 
inventarisatie aangegeven projectmogelijkheden lijken kernteamwaardig; er zit nogal wat 
middencriminaliteit bij. Zeker de helft betreft verdovende middelen (ecstasy, cannabis en 
cocaine, een enkele keer heroine). De inventarisatie is dan ook bedoeld voor de hele 
regionale recherche en niet specifiek voor het kernteam. 

Lit 2.3 Opsporingsonderzoek 

Binnen het huidige kernteam ligt de nadruk uitdrukkelijk op het draaien van 
opsporingsonderzoeken: de overhead wordt stelselmatig klein gehouden. De chef KTA 
sneed bij zijn aantreden drastisch in de overhead: zelfs zijn eigen secretaresse 
verdween. 

171.2.4 Ondersteuning van de regio's 

Het gaat hierbij volgens het KTA-Jaarplan 2001 om "een scala aan activiteiten, zoals het 
leveren van kwalitatieve ondersteuning aan andere onderzoeksteams, het in relatie tot 
het aandachtsgebied op peil houden van een goede informatiepositie en een 
(inter)nationaal netwerk, het bijdragen aan de afstemming van onderzoeken in 
Nederland ook in relatie tot de internationale samenwerking, alsmede in het kader van 
regionale ondersteuning leveren van een bijdrage aan de oplossing van ernstige delicten 
zoals ontvoeringen, gijzelingen liquidaties etc." (Olierook 2000: 7). Wat het laatste 
betreft neemt al het personeel van KTA sinds 1 mei 1999 deel aan de 
calamiteitenregeling van de DCR, waarbij het kernteam een week per maand zaken voor 
zijn rekening neemt die zich in die week aandienen en die in relatie staan tot het 
geografische aandachtsgebied, de regio Amsterdam-Amstelland (Jaarplan 2000: 18). 
Beargumenteerd wordt dat dit goed is met het oog op opleiding, innovatief bezig zijn en 
om te grote afzondering van de rest van het korps te voorkomen. Het betekent echter 
wel dat leder van de twee operationele teams eenmaal per acht weken aan de beurt is 
voor piketdienst. Als er dan een lijk is komt dat altijd slecht uit voor de reguliere 
kernteamactiviteiten, want dat levert veel werk op. 

=2.5 Preventie en bestuurlijke advisering 

In het Jaarplan 2001 van het kernteam is aangegeven dat KTA zich zal richten op 
facilitators, bijvoorbeeld binnen de operationele onderzoeken, maar ook door het 
monitoren van overheidsdiensten en bepaalde beroepsgroepen, die deze infiltratie 
bewust of onbewust mogelijk maken door de afgifte van vergunningen, het verlenen van 
diensten et cetera (Olierook 2000: 7). 

Een bijzondere vorm van preventie deed zich eind 2000 voor, toen zich in Amsterdam de 
concrete dreiging aftekende dat er zich een escalatie van gewelddadige conflicten zou 
gaan voordoen tussen diverse groepen wetsovertreders. Een serie liquidaties van 
bekende delinquenten bracht het criminele milieu in rep en roer en noodzaakte politie en 
justitie tot een stevige reactie om de situatie in de hand te houden. Naast de 
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onderzoeken naar toedracht en mogelijke daders ging het er daarbij vooral om, nieuwe 
gewelddaden te voorkomen. Hiertoe werd een inlichtingenoffensief ingezet dat in 
Amsterdam zijn weerga niet kende. Rechercheurs voerden in korte tijd vele tientallen 
gesprekken met een groot aantal personen die in enige relatie stonden met de 
slachtoffers van de liquidaties. Gepoogd werd om te horen wat men aan aanwijzingen en 
vermoedens had en hoe men de zaak inschatte, maar tegelijk werden ook niet mis te 
verstane waarschuwingen gegeven: eigenhandige wraak was niet acceptabel en er zou 
fors tegen worden opgetreden. Tegelijk meenden politie en justitie dat ook een direct 
zichtbare actie noodzakelijk was om de beeldvorming tegen te gaan dat de Amsterdamse 
politie machteloos zou staan tegen groepen als de Hell's Angels, die kort daarvoor met 
veel machtsvertoon een geliquideerde kameraad hadden begraven. Daarop werd, aldus 
het Jaarplan 2002 van de DCR (p. 8), voor de korte termijn de volgende doelstelling 
geformuleerd: "Het daadwerkelijk en krachtdadig beeindigen van de acute bed reiging 
voor de openbare veiligheid die uitgaat van de thans binnen de Nederlandse netwerken 
afspelende conflicten." De strategie voor de langere termijn werd in het najaar van 2000 
geformuleerd in de vertrouwelijke DCR-nota `Strategie Nederlandse netwerken' (p. 3): 
"Het boeken van substantiele vooruitgang in de aanpak van Nederlandse criminele 
netwerken, in casu het `uitschakelen' van daartoe geIdentificeerde subjecten c.q. 
netwerken." 

Preventie in de vorm van signalen over zorgwekkende situaties aan het bestuur is bij KTA 
nog nauwelijks aan de orde. Een leidinggevende gaf aan dat hij zich vanuit zijn ervaring 
met integraal werken aan de wijkteams nogal verbaasd had over het feit dat er veel 
bruikbare informatie in de KTA-teams blijft hangen. Ook aan de districten wordt van 
oudsher door KTA weinig doorgegeven, hetgeen deze respondent verklaarde doordat 
men bij het kernteam altijd nogal bang is geweest om informatie te delen met het oog op 
lekken. Een KTA-brigadier: 

Het preventie-aspect bewaren we altijd tot het einde, omdat het wanneer je tussentijds gaat 
waarschuwen de kans te groot is dat het signaal op de verkeerde plaats belandt. Dus we doen 
pas aan het eind aanbevelingen. 

Binnen het Amsterdamse korps en ook de DCR is de strategie sinds enige tijd meer 
gericht op toezicht en controle naast de traditionele opsporing. Dit krijgt onder meer 
gestalte in de subdriehoek waar de chef DCR zitting heeft. 

111.2.6 Actuele reorganisaties 

Bij DCR is sinds begin 2000 een ingrijpende reorganisatie in voorbereiding. Hiertoe 
vonden werkconferenties plaats en werden visiedocumenten geproduceerd, uiteindelijk 
resulterend in een integraal startdocument en in een inrichtingsplan dat medio 2001 is 
afgeprocedeerd. De reorganisatie zou in januari 2002 zijn beslag moeten krijgen. 
Belangrijk onderdeel van deze herstructurering is de verdergaande integratie van KTA 
binnen het kernkorps in een nieuw Bureau Zware Georganiseerde Criminaliteit (BZGC) 
met circa 125 medewerkers, dat samen met andere bureaus als het Bureau Financiele en 
Economische Recherche (BFER) binnen de DCR zal vallen. Het kernteam zal wel 
nadrukkelijk als zelfstandige entiteit herkenbaar blijven. Op de te verwachten voordelen 
van deze integratie wordt in diverse stukken uitvoerig ingegaan. Met name de overlap 
met de `topicteams' binnen de DCR wordt opgelost, en er zal kunnen worden bespaard op 
de overhead doordat ondersteunende werkzaamheden zoals financieel rechercheren, 
technische ondersteuning, beheersondersteuning, projectvoorbereiding en CIE binnen de 
reguliere werkprocessen van de DCR kunnen worden geIntegreerd, terwijI ook middelen 
en ondersteunende faciliteiten voortaan worden gedeeld en daardoor doelmatiger 
gebruikt. Een ongedateerde notitie ('Sinds 1 februari 2000...') zet de te verwachten 
voordelen van de organisatorische ophanging van het kernteam binnen de DCR op een 
rijtje: 

• er wordt voorkomen dat een te grote afzondering van de rest van het korps leidt tot 
afnemende alertheid van de medewerkers van het kernteam; 
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• personeelsbeleid, opleidingenbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid en de rechtspositionele 
regelingen alsmede de gekozen managementoverlegstructuur van de DCR zijn en waren 
richtinggevend voor het kernteam en zullen dus bij de inbedding naadloos aansluiten; 

• er zijn voordelen te verwachten zoals een bredere verspreiding en benutting van kennis en 
recherche-expertise naar andere recherche onderdelen van het korps; 

• er zal een betere informatie uitwisseling pleats gaan vinden tussen de bureaus ondersteuning, 
de centrale recherche en het kernteam; 

• door een betere sturing op capaciteit en resultaat en een betere afstemming op elkaars 
werkzaamheden zullen er minder overlappingen zijn; 

• er kunnen besparingen op overhead worden gerealiseerd doordat ondersteunende 
werkzaamheden zoals financieel rechercheren, technische ondersteuning, beheers-
ondersteuning, projectvoorbereiding en CID, binnen de diensten van de Centrele recherche 
kunnen worden geintegreerd; 

• Middelen en ondersteunende faciliteiten kunnen worden gedeeld, waardoor het gebruik daarvan 
doelmatiger zal zijn. 

Omdat volgens de Regeling kernteams de kernteamactiviteiten herkenbaar dienen te zijn 
zal hiervoor worden zorggedragen. Bovendien blijven de hiervoor geldende separate 
verantwoordingsprocedures (operationeel en financieel) gelden (Startdocument Visie 
2010, 2000: 6). In opzet wordt BZGC een (project)karavaanorganisatie (Idem: 9). Dit 
betekent dat medewerkers in principe alle binnen de projecten voorkomende 
werkzaamheden dienen te kunnen verrichten (Olierook 2000: 16-17). 

III.2.7 Kwaliteit rechercheprocessen 

Amsterdam conformeert zich min of meer aan het landelijk voorgeschreven INK-model, 
maar kritisch. De chef DCR geeft aan dat kwaliteitszorg wet wordt toegepast, 
bijvoorbeeld in de vorm van checklists en als structuur om sterke en zwakke punten in 
beeld te krijgen. Maar Amsterdam steekt hier niet teveel energie in, omdat de filosofie 
luidt: de allermeeste capaciteit gaat in het primaire werk, kwaliteitszorg moet daarin dan 
meelopen. "Hoe kunnen we nog slagvaardiger worden, dat is het enige criterium voor het 
management". 

Vanuit het Amsterdamse parket komt enige kritiek op de kwaliteit van de verbalen die bij 
KTA vandaan komen. Dat nogal wat medewerkers zonder enige recherche-ervaring het 
team binnenkomen is volgens deze bron merkbaar aan bijvoorbeeld de verzoeken voor 
de toepassing van dwangmiddelen, die soms blijk geven van een gebrek aan basale 
kennis van strafvordering. KTA kent bijzonder ervaren recherchemensen, maar de 
vakinhoudelijk kennis is niet voldoende breed gespreid. 

111.2.8 Ontwikkeling van deskundigheid en expertise 

Binnen KTA werken veel mensen met uitsluitend een achtergrond in de BPZ, zodat er 
relatief veel tijd in opleiding gaat zitten. Voor binnenkomers is het soms wel 
teleurstellend: ze verwachten bij het kernteam de 'crème de la crème' op 
recherchegebied aan te treffen. Veel tactisch recherchewerk bij KTA volgt het geijkte 
patroon: intensief tappen en enig volgwerk, afhankelijk van het soort subjecten. Er wordt 
geInvesteerd in nieuwe vormen van rechercheonderzoek zoals het uitpluizen van 
financieel faciliteren, maar het valt veel rechercheurs niet mee om hiervoor gemotiveerd 
te blijven. Zoals een leidinggevende het stelt: 

Financiele rechercheurs vinden het wel interessant, dat is een ander slag mensen (...). maar ja, 
het is geen klassiek recherchewerk. Soms is er hier actie, dan rent iedereen naar buiten, maar bij 
dit onderzoek blijf je met je neus boven de ordners, werkend binnen afgebakende tijd (...). Een 
moordondeaoek draaien aan een district bijvoorbeeld, daar word je veel wijzer van, dan komt er 
veel meer uit de kast. 
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Tot voor kort deden binnen KTA de brigadiers feitelijk hetzelfde werk als de 
hoofdagenten. Inmiddels hebben de eersten diverse taakaccenten gekregen, waarmee de 
inhoudelijke verdieping binnen het team een stap verder moet komen. 

Uit de enquete komt naar voren dat de respondenten de expertise van KTA hoog 
inschatten: 4 op de 5 respondenten bevestigen dat de expertise van het team over de 
hele linie goed is. Een soortgelijk resultaat levert de stelling op "de materiedeskundigheid 
betreffende het aandachtsgebied is voldoende aanwezig". 

111.2.9 Innovatieve opsporingsmethoden en —technieken 

Binnen de DCR wordt op meerdere manieren aan innovatie gewerkt. Zo wordt in de DCR-
auditrapportage gesteld dat de DCR vele nieuwe technieken toepast en daardoor 
internationaal een voorbeeldfunctie heeft (Auditrapportage 2001: 11). In een 
`zelfbeschrijving' van de DCR is te lezen dat een projectleider wordt aangesteld om 'scene 
of crime management' op te zetten, en dateen computermethode is ontwikkeld om een 
Plaats Delict te beschrijven door middel van driedimensionaal tekenen (Dienst Centrale 
Recherche ongedateerd [2001]: 20). Ook in de sfeer van technische observatie wordt 
met state-of-the-art technologie gewerkt. Een verhoorruimte wordt ingericht als studio, 
en bijbehorende opleidingen worden verzorgd. Het direct afluisteren zou vooralsnog een 
geringe effectiviteit kennen, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door de zware technische 
eisen, geringe beschikbaarheid van de goedgekeurde apparatuur en een beperkte 
opnamecapaciteit van die apparatuur (Olierook 2000: 33). Tot slot kan het inzetten van 
visueel gehandicapten voor tapwerk worden genoemd als Amsterdamse innovatie, 
althans volgens een KTA-respondent: 

Dat idee is hier geboren toen iemand zei "dat kan een blinde nog doen". Jan Crijns pakte dat 
gelijk op indertijd, en hij heeft het meegenomen naar het LRT. 

Amsterdam kenmerkt zich in zekere zin doordat vernieuwingen van elders wel worden 
overgenomen, maar nooit zonder dat er een Amsterdamse draai aan wordt gegeven. Zo 
vond men de criteria die vanuit 'Den Haag' aan de kernteams in de vorm van indicatoren 
zijn opgelegd niet adequaat: Amsterdam ontwikkelde eigen criteria, en die worden door 
anderen gedeeltelijk overgenomen. 

Respondenten uit het Amsterdamse geven wel aan dat het innovatieve vermogen van 
KTA nog versterking behoeft. De chef DCR meent dat dit onderdeel bij het kernteam nog 
"mager ontwikkeld" is". 

111.2.10 Samenwerking 

Het Jaarplan KTA 2001 (Olierook 2000: 6) noemt als samenwerkingspartners: VROM, 
FIOD, BOOM, regiopolitie Amsterdam, LRT, alle kernteams, diverse andere politieregio's, 
landen als Belgie, Groot-Brittannie, Duitsland, Frankrijk, Spanje et cetera. De chef DCR 
geeft in het voor dit onderzoek gevoerde vraaggesprek aan dat de samenwerking met de 
FIOD lastig verloopt, omdat de prioriteiten en belangen nogal verschillen. Het korps 
Amsterdam-Amstelland onderhoudt zelfstandig veelvuldige contacten met buitenlandse 
korpsen, en ook uit de enquete komt ronduit enthousiasme naar voren over de 
samenwerking met liaisons en buitenlandse diensten als de Britse National Crime Squad. 
KTA verstrekt veelvuldig informatie aan de dienst NRI door tussenkomst van de RIB-ers 
die daartoe zowel bij KTA als bij het BRI van de DCR zijn geplaatst. De regio Amsterdam-
Amstelland is een van de grootste leveranciers aan de centrale VROS-database. Bij het 
BRI filteren twee NRI-medewerkers de restinformatie uit onderzoeken voor nader gebruik 
en sturen het naar `Zoetermeer, maar tot dusver is er naar verluidt nog geen informatie 
teruggekomen. 

Van samenwerking met andere kernteams blijkt weinig uit het stuk 'Strategie 
Nederlandse netwerken' (DCR 2000b), en evenmin uit de andere bestudeerde stukken. 
Bij het inventariseren van interventiekansen en -mogelijkheden naar aanleiding van de 
eerdergenoemde liquidaties eind 2000 wordt bijvoorbeeld het opnieuw beoordelen van 
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plankzaken genoemd, waaronder diverse liquidaties waarvan uit dit evaluatieonderzoek 
blijkt dat een ander kernteam daar op dat moment ook onderzoek naar doet. Dit wordt 
echter niet vermeld. Vanuit andere kernteams wordt een enkele keer wel aangegeven dat 
met KTA wordt samengewerkt: met name respondenten bij KTZ en het Prismateam zijn 
hier expliciet in. Vanuit Haaglanden kwam overigens ook specifieke kritiek. Zo gaf een 
respondent vanuit het Haagse parket aan dat KTA zich at lang op Spanje had moeten 
richten: juist daar zijn immers de Nederlandse netwerkers vaak te vinden. Omdat 
'Amsterdam' daar echter geen eigen regiobelang ziet, is het Prismateam voornemens om 
zelf meer in Spanje als verblijfplaats voor Nederlandse handelaren te investeren. Ook 
KTA-medewerkers geven aan dat de samenwerking met de Spaanse politie beter zou 
kunnen. Elders constateert een kernteamchef: 

Amsterdam blijft natuurlijk een bijzonder korps. Alles wordt beredeneerd vanuit hun paar 
vierkante kilometer. Oat geldt ook voor KTA. Zij doen niet met alle gezamenlijke ontwikkelingen 
mee. Voorbeeld is de koppeling van de informatiesystemen van de kernteams. Hier doet 
Amsterdam niet aan mee, argument: wij zijn onderdeel van onze CIE en die wil dat niet. 

De manier waarop at dan niet door andere-kernteams met KTA wordt samengewerkt kan 
niet los worden gezien van het imago van het Amsterdamse korps. In ten minste ben 
gesprekken met recherchemensen van buiten Amsterdam, in zeer uiteenlopende delen 
van het land, wordt het Amsterdamse korps neergezet als eigenzinnig en niet gericht op 
samenwerking. In verscheidene kernteams gaven respondenten voorbeelden uit het 
recente verleden van pogingen tot samenwerking op terreinen die specifieke 
materiekennis vergen, die waren gestrand op de kennelijke onwil van de Amsterdamse 
recherche om gegevens uit te wisselen. De chef van de DCR, met deze kritiek 
geconfronteerd, geeft aan men in het land wellicht niet enthousiast over Amsterdam is 
vanwege het felt dat het korps wat de CID betreft nogal strak in de leer is. Bovendien 
komen er uit het land erg veel vragen voor hulp, en als het korps die allemaal zouden 
oppakken zou dat de hele capaciteit kosten, ook voor de internationale verzoeken. 

In het afgelopen jaar lijkt de samenwerking situatie op onderdelen te zijn verbeterd: 
kernteams geven aan dat zij de laatste tijd "bijna wekelijks" bij Amsterdamse eenheden 
over de vloer komen, en KTA-ers die tijdens dit onderzoek informeel bun mening 
spuiden, gaven aan het liefst buiten te kunnen werken aan concrete dingen zonder 
steeds hun eigen toko te hoeven verdedigen. Voor zover er hobbels in de samenwerking 
zitten zou dat volgens deze geluiden van de werkvloer niet aan de uitvoerenden liggen. 
Tijdens de enquete toonde 65% zich positief over de huidige samenwerking met andere 
kernteams. Ook vanuit de DCR klonken tijdens dit onderzoek 'over de koffie' geluiden dat 
een isolationistische houding naar de rest van Nederland echt niet meer te verkopen is. 
De indruk bestaat dat KTA hierbij in zeker opzicht als `blikopener heeft gewerkt, zowel 
door de constructieve houding van de kernteamleiding als door positieve ervaringen met 
samenwerking op de werkvloer. Ook het praktische gegeven dat Amsterdam sinds enige 
tijd veel input levert aan het VROS, en daar dus reacties op krijgt, draagt hieraan bij. 

111.2.11 Communicatie van beleid en strategie 

Uit de Auditrapportage van de DCR uit 2001 komen aanbevelingen voort ten aanzien van 
de interne communicatie (Auditrapportage 2001: 6). Zo wordt geadviseerd om het 
verband helder te maken tussen jaarplan, Maraps en resultaatgesprekken. Ook zou er 
een communicatieplan nodig zijn voor de communicatie van strategie en beleid binnen de 
DCR. Een DCR-medewerker deed in 2001 in het kader van zijn LLO-opleiding onderzoek 
naar de interne communicatie binnen de DCR, met name gericht op de nieuwe situatie in 
het toekomstige BZGC (Aurik, ongedateerd). Hij signaleerde binnen de DCR een 
`eilandencultuur, waardoor men informatie ontbeert ten aanzien van elkaars bezigheden, 
welke verdachten in behandeling zijn, relevante wetgeving en jurisprudentie, 
standaardprocedures, piket en dergelijke, maar ook informatie betreffende het welzijn 
van de medewerkers, cursusaanbod en soortgelijks. Een probleem hierbij is de 
vertrouwelijkheid van informatie, die zorgt dat er maar beperkte mogelijkheden zijn om 
met behulp van middelen als het intranet en het interne DCR-blad 'De Kit' informatie aan 
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te bieden. Ook het maandelijks analistenoverleg en wekelijks projectleidersoverleg is 
volgens dit rapport nog niet voldoende: "Er is weinig of niets bekend over elkaars project 
waardoor het met regelmaat voor komt dat er in twee onderzoeken dezelfde verdachten 
naar voren komen." De oplossing zou een afgeschermde Intranet Site zijn, bij de 
oprichting van BZGC in december 2001 in gebruik te nemen. Medewerkers vertellen 'over 
de koffie' dat er vroeger toen iedereen op het HB zat een uitgesproken 
wandelgangencircuit bestond. Dat is helemaal verdwenen: ook door het rookverbod op 
de gang komt men elkaar niet meer automatisch tegen. 

De enqueteresultaten laten op de stelling "de overlegvormen brengen een goede 
informatieoverdracht tot stand" een duidelijk positief resultaat zien: zeven op de tien 
respondenten antwoorden hierop bevestigend. 

111.2.12 Toetsing en verbetering 

In verscheidene beleidsstukken wordt benadrukt dat er binnen de DCR waarde wordt 
gehecht aan het evalueren van activiteiten. Zo wordt in het Jaarplan 2001 aangegeven 
dat er een evaluatiemodel wordt ontwikkeld en dat voorbereidend onderzoek wordt 
gedaan in samenwerking met de TU Delft (DCR 2000c: 9). Onderzoek uitgevoerd door 
Kolder en anderen gaf als aanbeveling dat het inrichten van een evaluatiebureau of een 
afdeling speciaal voor evaluaties het beste zou zijn (Kolder et al. 2000). Omdat evalueren 
als techniek echter nog in de kinderschoenen staat werd vooralsnog gekozen voor het 
Haaglandse ZERO-model, aan te passen aan de Amsterdamse situatie. Daarbij moet 
voorop staan dat evaluatie geen beoordelings-, maar een leermiddel is, dat moet leiden 
tot een verbeterplan. 

Het auditteam trof voorjaar 2001 bij een aantal afdelingen van de DCR evaluaties van 
projecten en klanttevredenheid aan. Hun advies luidde: leg een relatie tussen de wensen 
van klanten en het beleid, vergelijk resultaten met andere regio's, standaardiseer de 
wijze van evalueren en maak helder wat er met de uitkomsten van evaluaties gedaan 
wordt (Auditrapportage 2001: 4). GeInterviewde respondenten en geenqueteerden gaven 
aan dat het formele beleid er op is gericht om ieder onderzoek middels de ZERO-
methode te evalueren, maar dat dit in de praktijk niet wordt gerealiseerd. Aan het eind, 
net voor het volgende onderzoek moet er nog vlug even gedvalueerci worden, maar dat 
gebeurt niet gestructureerd en er komt ook geen lijst met verbeterpunten uit, zodat het 
uiteindelijk weinig bijdraagt. Soortgelijke kritiek op uitblijvende zaakevaluaties wordt 
vanuit het Amsterdamse parket geuit. Toch antwoordt nog ruim de helft van de KTA-
respondenten positief op de stelling: "Evaluatie van onderzoeken levert nieuwe aanpak 
op waarbij gebruikt wordt gemaakt van de lessen uit het verleden". 

Hierover wordt opgemerkt dat deze voorziening evenals het digitaal rechercheren na de 
reorganisatie onder de BFER zal gaan vallen (Startdocument Visie 2010, 2000: 12-15). 

111.2.14 Digitaal rechercheren 

In de 'zelfbeschrijving' van de DCR wordt vermeld dat een begin is gemaakt met 
Internet-taps, en in meer algemene zin met het werkproces digitale expertise (Dienst 
Centrale Recherche, ongedateerd: 20). 

111.3 Personeelsmanagement 

111.3.1 Formatie en bezetting 

Op basis van de Kernteamregeling is de formatieve sterkte van KTA 60,9 fte (Olierook 
2000: 32). Daarvan levert Amsterdam-Amstelland 54,8 BVE en het regiokorps Gooi en 
Vechtstreek 6,1 BVE (KTA Jaarplan 2000: 21). De DCR Auditrapportage (p. 7) signaleert 
een knelpunt in de capaciteit en adviseert om te zorgen voor periodieke nieuwe instroom 
voor de DCR door implementatie van een mobiliteitsbeleid. Medewerkers geven aan dat 
relatief de meeste tijd van tactisch rechercheurs gaat zitten in OT-werk en het uitwerken 
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van telefoontaps, en verder met het uitrechercheren van aanwijzingen in systemen en 
het uitwerken van PV's. De aard van het werk brengt met zich mee dat er sterke pieken 
en dalen zijn: het komt voor dat mensen 18 uur per etmaal werken en per maand een 
kleine honderd overuren draaien: op die manier zijn ze al snel over bun sociaal maximum 
heen. Maar dat kan dan niet anders, want als er een partij verdovende middelen 
binnenkomt mag die niet worden doorgelaten, dus is veel inzet nodig. Een respondent die 
als lid van de Onderdeelscommissie werd geinterviewd gaf overigens aan dat de mate 
van overuren bij KTA op zichzelf normaal was. Wel kostte de extra inzet op met name 
ME-taken en detachementsdiensten veel tijd: 20% van de werktijd is geen uitzondering. 

Wat het opvullen van vacatures betreft geeft de chef KTA aan geen problemen te 
hebben: het imago binnen het korps is goed, en op twee vacatures kwamen onlangs nog 
dertig reacties. Diverse medewerkers van KTA bevestigen de animo, met name vanuit de 
wijkteams. Een voordeel van de nauwe relatie tussen kernteam en DCR is dat 
uitstromend personeel behouden kan blijven voor de recherche: men vindt eenvoudig 
elders een werkplek en hoeft niet per se terug naar een wijkteam. 

111.3.2 Ontwikkeling en behoud deskundigheid; opleidingen 

Er was geen actueel overzicht beschikbaar van de door KTA-medewerkers gevolgde 
opleidingen en cursussen. Wel werd een ongedateerd schema van gevolgde 
basiscursussen voor schalen 7 "werkzaam bij ZGC" verstrekt. Het gaat daarbij in totaal 
om een veertigtal medewerkers, van wie ruim driekwart de meest voor de hand liggende 
cursussen als de Recherche Basis Cursus en de cursussen voor de bij de DCR gebruikte 
politiele basis-automatiseringssystemen XPOL en Octopus hebben gevolgd. Ruim de helft 
heeft een basisopleiding financieel rechercheren en money laundering gehad, drie 
personen de basisopleiding digitaal rechercheren. Een cursus Strafrechtelijk Ontnemen is 
door 14 mensen gevolgd. In totaal hebben 33 van de 40 medewerkers in schaal 7 (de 
hoofdagenten die het meeste uitvoerend werk doen) vijf of meer cursussen gevolgd, 
afgezien van cursussen voor het gebruik van standaard computerapplicaties. 

Wat betreft de implementatie van de nieuwe BOB-wetgeving is in het DCR Jaarplan 2001 
aangegeven dat de medewerkers de benodigde kennis is bijgebracht en dat 
werkprocedures, instructies en bevelen zijn ontwikkeld. Er is een 
automatiseringsprogramma ontwikkeld dat tevens de termijnbewaking, notificatie en 
dergelijke voor zijn rekening neemt (DCR 200c: 9). Ook de CIE-opleiding is aangepast 
zodat de nieuwe regeling kan worden geimplementeerd. 

Negen op de tien KTA-medewerkers die aan de enquete deelnamen toonden zich positief 
over de opleidingskansen bij het team. Driekwart meent bij KTA voldoende ruimte te 
krijgen voor vernieuwend recherchewerk, en bijna zeven op de tien gaf aan te werken in 
een inspirerende omgeving. 

171.3.3 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Binnen het kernteam werd in 2001 92% van de medewerkers beoordeeld: het niet-
beoordeelde segment is te verklaren uit langdurig zieken (Brief Olierook aan Klerks, 18 
maart 2002). 

111.3.4 Betrokkenheid bij totstandkoming doelstellingen 

Er vindt maandelijks overleg pleats tussen de chef DCR en de onderdeelscommissie 
(Olierook 2000: 17). 

Naarmate het kernteam meer geIntegreerd raakt in de Dienst Centrele Recherche heeft 
dit voor de medewerkers tot gevolg dat een overzichtelijke situatie met korte lijntjes in 
een betrekkelijk kleine club wordt ingeruild voor het deel uitmaken van een dienst met 
vele honderden medewerkers. Het ‘wij-gevoel' kan daardoor onder druk komen te staan, 
temeer omdat bier bij de DCR een knelpunt lijkt te liggen. De eerdergenoemde DCR 
Auditrapportage (p. 8) bevel al in april 2001 aan om het clubgevoel binnen DCR te 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

156 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

bevorderen, onder meer door het opstellen van een cultuurplan, en om een 
samenhangend personeelsbeleid voor de DCR te ontwikkelen en communiceren, omdat 
dit nu vaak ad hoc verloopt (Auditrapportage: 7-8). Toch geven acht op de tien 
geenqueteerde KTA-ers per saldo aan de deelname aan het kernteam als (zeer) positief 
te ervaren, waarbij kwalificaties worden gebruikt als "mooie werkomgeving" en "voel me 
als een vis in het water". 

111.3.5 Verbetering arbeidsomstandigheden 

In de tussenevaluatie in 1998 tekende het IVA op dat het kernteam geen deel had aan 
de calamiteiten die door de centrale recherche worden gedraaid, omdat die het 
langlopende onderzoek te veel zouden verlammen waar men in rust en afgeschermd aan 
moet kunnen werken (Gooren en Rebel 1998: 21). Inmiddels is dit veranderd: de 
medewerkers van de kernteams draaien tamelijk frequent calamiteitenonderzoeken 
doordat zij volledig zijn geIntegreerd in de DCR. Hierbij dient te worden aangetekend dat 
het draaien van een calamiteit soms ook dient als een ‘stoplapi om leegloop te 
voorkomen die kan ontstaan in de wachtperiode voorafgaand aan goedkeuring van een 
nieuw onderzoek. De chef KTA geeft desgevraagd aan dat het kernteam aan calamiteiten 
nog geen 5% besteedt, en dat het de laatste twee jaar alleen maar minder wordt. Hij 
somt de voordelen op: 

1. het kost maar weinig capaciteit 

2. het is goed voor de kennisvermeerdering 

3. er komt veel operationele informatie uit die je weer kunt inzetten 

4. er komt veel restinfo uit, ook goed voor een vervolg 

5. bij nnoord en liquidaties kun je de nieuwste technieken inzetten, dat is aardig om bij 
te blijven. 

De hoofdofficier heeft ook geen probleem met het calamiteitenpiket, omdat Amsterdam 
immers ruimschoots aan de norm van 1 procent inzet voldoet doordat er zoveel zware 
onderzoeken draaien. Door KTA-medewerkers wordt zowel in de enquete als in enkele 
interviews aangegeven dat de calamiteitenverplichting de werkdruk sterk heeft 
opgevoerd. 

Opmerkelijk is dat KTA geen eigen observatieteam kent: in de praktijk nemen naast het 
OT van het regiokorps vooral de tactische KTA-rechercheurs het observatiewerk voor hun 
rekening. Ook in de IVA-rapportage uit 1998 werd al aangegeven dat sommige 
respondenten meenden dat de professionaliteit beter zou zijn gewaarborgd door 
observatiecapaciteit alleen voor observatie te gebruiken (Gooren en Rebel 1998: 6). 
Enkele respondenten in de onderhavige evaluatie, waaronder twee chefs van andere 
kernteams, gaven aan dat naar hun mening de praktijk bij het Amsterdamse kernteam 
niet optimaal is: de meerwaarde van een vast OT-team dat vertrouwd is met specifieke 
subjecten is groot, en bovendien is de kans op stuk gaan reeel bij het soort professionele 
criminelen waar een kernteam mee te maken heeft. Te verwachten is dat KTA meer 
observatiewerk aan OT-ers zal overlaten zodra de integratie binnen de DCR voltooid is. 
Anderzijds wijst de chef KTA op de voordelen: hij heeft een team van 16 man met OT -
erva ring ter beschikking en is in die zin helemaal self-supporting. m  Bovendien signaleert 
hij dat een andere kernteamchef zijn tactisch rechercheurs ook een OT-cursus gaat 
geven om hun flexibele inzetbaarheid te vergroten. Bovendien maakt voortschrijdende 
technologie het volgen met minder voertuigen mogelijk. 

100  De KTA-chef stelt dat zijn mensen kwalitatief niet onderdoen voor hun collega's bij het OT, omdat zij in 
samenwerking met het OT opleidingen krijgen aangeboden, alien een SRO-opleiding hebben, jaarlijks 
twee tot drie observatiecursussen met het OT houden en frequent samenwerken met de Amsterdamse 
observatieteams (Brief Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). De kernteams zijn zich overigens aan het 
orienteren op het gezamenlijk opzetten van een rijvaardigheid- en observatie-opleiding. 
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KTA maakt gebruik van de informatie- en bedrijfsprocessensystemen zoals het korps 
Amsterdam-Amstelland die hanteert. Eind jaren negentig was men in de regio bezig met 
invoering van het personeelsinformatiesystem PCS, maar dit bleek niet te passen bij de 
informatiebehoefte van de regio, zodat de invoering werd gestopt (Gooren en Rebel 
1998: 7). Daarna is het softwarepakket Proplan ingevoerd, hetgeen een betere koppeling 
van uren met gemaakte kosten in de projecten mogelijk zou maken. Er is destijds 
gekozen voor een wijze van registreren die inzicht zou bieden in urenbesteding per 
werkproces (administratie, observatie en dergelijke). Inmiddels is dit inzicht er, zodat in 
2002 de keuze is gemaakt om vanaf nu de gemaakte uren per project te registreren 
(Brief Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). 

111.4 Middelenmanagement 

III.4.1 Financier, 

KTA verschaft gedetailleerde begrotingen in de jaarplannen. Achteraf wordt conform de 
Regeling Kernteams aan het ministerie van BZK verantwoording afgelegd in de vorm van 
een jaarrekening. In de Auditrapportage van de DCR van april 2001 wordt aanbevolen 
om te komen tot een koppeling tussen doelen en budgetten en het formuleren van 
parameters om inzichtelijk te maken of middelen efficient en effectief worden ingezet 
(Auditrapportage 2001: 10). 

In de praktijk is het voordeel van het werken binnen een kernteam duidelijk: er kan 
gewoon meer, en dit maakt slagvaardig werken mogelijk. Bij KTA staan de middelen ten 
dienste van het operationele werk, maar gedurende het onderzoek ontstond de indruk 
dat zaken als middelenbeheer explicietere aandacht zouden verdienen. 

111.4.2 informatiehuishouding 

KTA maakt wat informatisering betreft gebruik van de voorzieningen van het korps 
Amsterdam-Amstelland. Het materiaal is up to date, driekwart van de respondenten in de 
enquote beoordeelt de informatiesystemen dan ook positief. Het Amsterdamse korps 
participeert in de ontwikkeling van de nieuwe Hydra-software voor de 
rechercheomgeving. 

III.4.3 Materiaal en materieet 

111.5 Management van processen 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Een van de voordelen van een kernteam is de naar verhouding ruime beschikbaarheid 
van middelen om het werk gedaan te krijgen. KTA is daarop geen uitzondering: er 
kwamen in deze evaluatie wat dit betreft geen klachten naar voren. Wel kwamen er in de 
enquete enige kritische signalen naar voren betreffende de tapfaciliteiten: het werken in 
een afgescheiden tapruimte die men moet delen met andere teams wordt door 
sommigen minder positief ervaren. Ruim zes op de tien respondenten is echter positief 
over de tapruimte. 

117.5.1 Algemeen 

In juli 2000 werd de kernteams het NKP-beleidskader aangereikt met de mededeling dat 
de elementen hiervan dienen terug te komen in jaarplannen (DCR ongedateerd [2001]: 
11). KTA conformeert zich hieraan. Binnen de DCR wordt sinds begin 2000 elke vier 
maanden een managementrapportage opgeleverd waarvan de inhoud verder gaat dan 
het landelijk model (DCR ongedateerd [2001]: 13). Deze Maraps worden besproken met 
de bureauchefs. Binnen KTA worden driewekelijkse voortgangsrapportages georganiseerd 
in de vorm van mondelinge rapportage van de teamleiders aan de kernteamchef. Een 
notuliste maakt hierbij notities en stelt een actielijst op (Voortgangsrapportage 
(werkwijze periodiek rapporteren), ongedateerd). Een en ander betekent niet dat 
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Amsterdam voorop loopt in het overnemen van moderne politiele managementmethoden 
zoals onder meer gepropageerd door Abrio. In tegendeel het auditteam trof begin 2001 
binnen de DCR slechts incidenteel beschreven werkprocessen aan. Hun aanbeveling gold 
dan ook de beschrijving van alle werkprocessen met behulp van landelijke 
procesbeschrijvingen, alsmede het aanwijzen van proceseigenaren (Auditrapportage 
2001: 4, 13-14). 

111.5.2 Besturing, beheersing en doorlichting van processen 

KTA ontwikkelde standaard-PV's voor de aanvraag van opsporingsmiddelen 
(Voortgangsrapportage 1999: 20). Deze worden in beide regio's en ook bij andere 
kernteams toegepast. Voorts is een begin gemaakt met de implementatie van het digitaal 
proces-verbaal. Het korps Amsterdam-Amstelland (namelijk het BRI) participeert in 
ABRIO in de projectgroep Informatieplatform. De infodesk bij de DCR wordt ingericht 
volgens de landelijke standaard. Het OM in de persoon van de rechercheofficier werkt 
aan de vormgeving en uitbouw van het informatieplatform in Amsterdam (KTA Jaarplan 
2001: 31). 

111.6 Waardering door klanten/opdrachtgevers 

Voorjaar 2001 beval het auditteam binnen de DCR de dienstbrede introductie van het 
meten van klantenwaardering aan (Auditrapportage 2001: 16). In het Jaarplan van KTA 
voor 2001 stond aangekondigd dat er dat jaar samen met anderen een onderzoek naar 
klanttevredenheid zou worden opgezet in de vorm van een nulmeting, dat zo mogelijk 
om de twee jaar zou worden herhaald. Een dergelijk onderzoek zou ook in 2000 
plaatsvinden. Dit zou echter deel uitmaken van een 'Dynamo-onderzoek' onder 
medewerkers, en omdat het van belang werd geacht dat dit wel doorgang zou vinden is 
er voor gekozen het klanttevredenheidsonderzoek uit te stellen (KTA Jaarplan 2000: 22; 
Jaarplan 2001: 17; KTA Jaarverslag 2000). Voor dit evaluatieonderzoek werd om deze 
redenen geen meting van klantenwaardering beschikbaar gesteld. 

Wat klachtenafhandeling betreft waren er binnen de DCR in het jaar 2000 twaalf 
ingediende klachten tegen medewerkers, waarvan er begin 2001 1 gegrond werd geacht 
(Dienst Centrale Recherche, ongedateerd [2001]). In 2000 werden er geen nieuwe 
disciplinaire onderzoeken op grond van klachten gestart. 

111.7 Waardering door personeel 

De auditrapportage in het voorjaar van 2001 registreerde een vrij hoog percentage 
medewerkers dat een positieve beoordeling geeft van het werken binnen de DCR 
(Auditrapportage 2001: 17) Het advies luidde: stimuleer het gevoel van betrokkenheid. 
De Zelfbeschrijving DCR uit 2000 geeft aan dat ongeveer tweederde van de DCR-
medewerkers tevreden is over het werk, maar dat 73% van de DCR-medewerkers een 
negatieve mening heeft over het korps (DCR, ongedateerd [2001]: 28). 

Eind 2001 werd bij het kernteam in het kader van het reguliere 
werknemerstevredenheidsonderzoek (MTO) dat periodiek plaats vindt in alle onderdelen 
van het regiokorps een zogenoemd Dynamo-onderzoek verricht. Omdat een en ander op 
methodologische problemen zou zijn gestuit waren de resultaten hiervan niet beschikbaar 
voor dit onderzoek. Eerder, in de eerste maanden van het jaar 2000 verrichtte Intomart 
een korpsbreed MTO waarvan de rapportage wel werd verkregen (Intomart 
Beleidsonderzoek 2000). Hiervan is ten behoeve van deze evaluatie een analyse 
gemaakt, waarvan hier de belangrijkste indicatieve resultaten worden weergegeven. 1°1  
De respons bedroeg voor het hele korps 55% maar voor KTA slechts 32%, zodat er zeker 

101  In het Jaarverslag van KTA over 2000 (p. 24) worden de resultaten van dit MTO als volgt samengevat: 
- 75% van de medewerkers beoordeelt het contact met de chef positief; - 96% beoordeelt het contact 
met de collega's positief; - 2/3 is tevreden over zijn/haar werk. 
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niet van een representatief beeld kan worden gesproken. w2  De opstellers constateren (p. 
11) dat bij KTA de algemene tevredenheid beduidend minder is dan gemiddeld in het 
korps: 32% is ontevreden (korpsgemiddelde = 11%). Over loopbaanmogelijkheden zijn 
KTA-respondenten binnen het korps met 74% ontevreden het meest negatief 
(korpsgemiddelde: 56%) (p. 15). Over de inhoud van het werk is men bij het KTA 
minder dan gemiddeld positief: 84% tevreden en 16% negatief (korpsgemiddelde 4% 
negatief). Hetzelfde geldt voor voldoening in het werk (58% tegenover een 
korpsgemiddelde van 78%). Wel bovengemiddeld positief zijn de KTA-respondenten over 
taken en verantwoordelijkheden (p. 17). 

Het algemene beeld van de KTA-respondenten in vergelijking met het korpsgemiddelde 
dat uit de meer dan honderd variabelen naar voren komt, is dat allereerst de werkdruk 
als probleem wordt ervaren. Verder tonen nogal wat respondenten twijfels over de zin 
van hun werk en zijn er problemen met motivatie en voldoening. Veel respondenten 
voelen zich onvoldoende gewaardeerd door de korpsleiding. Ook toonde men zich zeer 
ontevreden met de werkplek, iets dat blijkens de enquete die voor dit evaluatieonderzoek 
werd uitgevoerd door de recente verhuizing goeddeels is opgelost (bijna 8 op de 10 
respondenten toont zich eind 2001 positief over de inrichting van de werkruimte). 
Verbeteraspecten die meer dan 10% vaker dan het korpsgemiddelde werden genoemd 
zijn: loopbaanmogelijkheden (53% toy 33%), arbeidsomstandigheden (37% toy 19%) en 
werksfeer (21% toy 9%). 

111.8 Waardering door de maatschappij 

In de Zelfbeschrijving van de DCR wordt geschetst hoe de dienst zich naar de 
buitenwereld manifesteert door bezoeken van belangstellenden, het geven van lezingen, 
publicaties in vakbladen en de oprichting van een landelijk Kindermoordenteam 
(Zelfsbeschrijving DCR, ongedateerd: 29). De Auditrapportage stelt vast dat er veel 
positieve aandacht in media is voor acties van de DCR. Het auditteam adviseert om de 
rol van de DCR binnen het PR-beleid van het korps te formuleren. Verder kan de dienst 
zich profileren rond innovatie en grote onderzoeken en maatschappelijke discussies 
beInvloeden. Ook zou periodiek imago-onderzoek kunnen worden verricht 
(Auditrapportage 2001: 18). Andere indicaties van waardering door de maatschappij 
konden niet worden vastgesteld. 

111.9 Eindresultaten 

IlL 9.1 Inzicht en verkennend onderzoek 

Er ligt een criminaliteitsbeeld dat in opzet enigszins afwijkt van die der andere teams. De 
specifieke insteek die is gekozen (logistiek van georganiseerde criminaliteit) wordt 
overgenomen door andere kernteams. Inhoudelijk komt er van twee andere 
kernteamchefs enige kritiek op het Amsterdamse CBA: het rapport van de onderzoekers 
zou los staan van achterliggende informatie. Bovendien zou volgens een kernteamchef de 
feitelijke keuze voor `Amsterdamse netwerken' als aandachtsgebied tot gevolg hebben 
dat KTA niet op een hoger niveau is gekomen en op het aandachtsgebied geen regie 
voert in het grotere Nederlandse kader. Ook internationaal zou men om die reden als 
zelfbenoemd expertisecentrum geen poot aan de grond krijgen. Verkennende 
onderzoeken zijn er feitelijk niet gedaan, en KTA brengt ook geen studies uit die in het 
openbare debat iets bijdragen aan de kennis over Nederlandse netwerken. Binnen het 
BRI wordt gedacht over een infodesk `Nederlandse netwerken', maar de realisering 
daarvan is afhankelijk van de strategische koers die de DCR als geheel vaart. Van de 
geenqueteerden geeft zo'n 40% aan dat er regelmatig verkennende onderzoeken worden 

102  Methodologisch opmerkelijk is dat degenen die In dit onderzoek 'neutraal' kiezen op de schaal van vijf 
soms bij de positieve groep warden gerekend: 'tevreden', i positieft  et cetera. 
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Resultaten 	 1999 	 2000  

Aantal verdachten 	 70 	 58  

Aantal SFO's 	 12 	 12  

Aantal verkennende onderzoeken 	0 	 0  

Aantal overgedragen dossiers 	1 	 1  

Aantal CTC-meldingen 	 4 	 4  

, Aantal CTC-toetsingen 	 4 	 4 

Begrotingsjaar 2000 	 Totaal  
Beslagleggingen 
Vermogen 	 Ca. f 125.000 
Voertuigen 	 4  
Verdovende middelen 
Harddrugs 	 1.023 kg 
Softdrugs 	 3.700 kg 
Vuurwapens 	 8  
Feitelijk ontnomen of te ontnemen vermogen 	f 30.180.000 (fiscus)+ f 44.000.000 berekend voordeel 

verricht, en dat de aanpak daarvan en de resultaten goed zijn. Het begrip 'verkennend 
onderzoek' zorgt hier blijkbaar voor enige verwarring, want een formele aanmelding 
conform artikel 126gg Sv is door KTA nog niet gedaan. Vermoedelijk wordt door deze 
respondenten gedoeld op CIE-werkzaannheden en projectvoorbereiding. 

111.9.2 Opsporing 

Gegevens DCR 

Vanwege de verwevenheid van KTA met de rest van de DCR is het lastig om een zuiver 
overzicht te geven van de inspanningen en resultaten van het kernteam wat betreft de 
opsporing. Door KTA beschikbaar gestelde resultaatgegevens hadden voornamelijk op de 
DCR als geheel betrekking, en zijn om die reden niet overgenomen. Bovendien zeggen 
zaken als het aantal aangehouden verdachten niet heel veel. Een respondent stelde dat 
het voorkomt dat zaken van de DCR naar KTA gaan omdat het kernteam regelmatig 
moet 'scoren'. Rechtshulpverzoeken zijn in dat opzicht gewild, omdat die meestal in 
betrekkelijk korte tijd tot een afronding zijn te brengen. 

Wat betreft de specifieke resultaten van het Kernteam konden de volgende gegevens 
worden achterhaald. 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

(bron: Jaarplan Regiokorps Amsterdam-Amstelland 2002; Jaarverslag KTA 2000) 

Bron: Jaarverslag KTA 2000 

Van de geenqueteerde KTA-ers onderschrijft ruim 65% de stelling: "de resultaten van 
onze opsporingsonderzoeken zijn goed". Door enkele medewerkers wordt in informele 
gesprekken, maar ook in de enquete wel enige frustratie geuit over het gegeven dat het 
openbaar ministerie wat betreft de verdachten alleen "de krenten uit de pap haalt" en de 
meelopers ongemoeid laat. Dergelijke keuzes worden ingegeven door 
capaciteitsproblemen in de justitiele keten, en er moet hier nadrukkelijk op worden 
gewezen dat dit ook elders in Nederland de dagelijkse praktijk vormt. In grote 
rechercheonderzoeken komen soms tientallen individuen naar voren tegen wie een 
sluitende bewijsvoering op delicten als geweldpleging, betrokkenheid bij drugshandel, 
verboden wapenbezit en heling zou zijn te construeren. Vervolging op zo'n grote schaal 
zou echter teveel beslag leggen op vervolgings- en zittingscapaciteit. 

Kwalitatief is het lastig om over de door KTA gedraaide zaken te rapporteren zonder deze 
herkenbaar te maken. Bovendien lopen onderzoeken over meerdere jaren, kennen ze 
vaak diverse deelonderzoeken en veranderen ze bovendien soms van naam of opzet. 
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Kernteamonderzoeken 
Een voorbereidend strafrechtelijk onderzoek door het LRT dat liep vanaf december 1997 
naar een subject waarvan men vermoedt dat hij optreedt als facilitair ondersteuner van 
criminele organisaties werd in de zomer van 1999 door KTA voortgezet. Aan dit complexe 
onderzoek werd gewerkt door een multidisciplinaire projectgroep samengesteld uit 
medewerkers van een vijftal opsporingsdiensten. Dit onderzoek loopt nog. Inmiddels 
bracht dit onderzoek een half dozijn deelonderzoeken op gang, waarbij onder meer 3.500 
kg marihuana in beslag werd genomen. 

Een "verkennend opsporingsonderzoek" werd gestart in februari 1998 naar aanleiding 
van verscheidene andere binnen- en buitenlandse onderzoeken. In juni 1999 volgde een 
GVO (Jaarplan KTA 2000: 9-12). Het betreft hier het onderzoek tegen een bekende 
groothandelaar in hasj. Aan dit onderzoek werkten 4 tot 10 KTA-medewerkers. De 
hoofdverdachte werd samen met twee anderen in november 2000 aangehouden, waarbij 
hij een politiemedewerker bedreigde met een pistool. Enkele andere verdachten werden 
later eveneens aangehouden. De afronding van dit onderzoek vond eind 2001 plaats: een 
groot aantal verdachten werd veroordeeld tot gevangenisstraffen, varierend van 21/2 tot 6 
jaar. Het financiele onderzoekstraject loopt nog en zal naar verwachting van KTA een 
'ontnemingsvordering opleveren van 35 miljoen gulden, bij niet-betaling om te zetten in 6 
jaar onvoorwaardelijk en zonder aftrek (Brief Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). 

Een verkennend onderzoek werd gestart naar Amsterdamse subjecten die ecstasy 
zouden produceren, evenals twee onderzoeken naar illegale vuurwapenhandel. (Jaarplan 
KTA 2000: 13) De betreffende personen werden in het buitenland aangehouden terzake 
handel in verdovende middelen (Brief Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). 

Onderzoek tegen twee mannen wegens handel in hard- en softdrugs werd in november 
1997 gestart en in augustus 1999 afgerond: 58 verdachten werden aangehouden, een 
aantal personen staat nog gesignaleerd (Jaarplan KTA 2000: 23-24). 

Onderzoek naar aanleiding van de liquidatie van H. Dolman op 18 augustus 1999 leidde 
op 26 augustus 1999 tot de aanhouding van zes verdachten. (Jaarplan KTA 2000: 25) De 
verdachten zijn voor de moord vrijgesproken, maar voor verdovende middelen 
veroordeeld. Een van deze personen is onlangs in Amsterdam geliquideerd. 

Onderzoek wordt ingesteld naar twee personen die zouden werken voor een bekende 
Nederlandse organisatie. In het verleden hebben er meerdere onderzoeken op 
betrokkenen gedraaid. Er ligt van dit onderzoek een compleet dossier te wachten op 
actuele informatie (Voortgangsrapportage 1999: 16-17; Brief Olierook aan Klerks, 18 
maart 2002). 

Vanaf november 1997 draaide er een onderzoek tegen een tweetal bekende subjecten 
uit de Illollandse netwerken', dat KTA overnam van een ander kernteam. Dit onderzoek 
vergde inzet van ongeveer de helft van de capaciteit van KTA, pus externe ondersteuning 
door onder meer de FIOD. Het onderzoek werd najaar 2000 afgesloten nadat een van de 
subjecten door liquidatie om het leven kwam. Net  resulteerde uiteindelijk in een 
belastingaanslag tegen het overgebleven subject van f 30.000.000. Een 
belastingonderzoek tegen de 'ervent van de geliquideerde persoon liep begin 2001 nog. 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen werd een onderzoek opgestart naar de daders 
van verschillende liquidaties binnen de Nederlandse netwerken. Twee bodyguards van 
het geliquideerde slachtoffer, van wie er een het vuur had geopend en daarbij een 
voorbijganger ernstig verwondde, werden direct na de betreffende moord aangehouden 
en later veroordeeld tot 6 en 4 jaar gevangenisstraf. In het kader van het onderzoek 
naar de liquidaties werden omvangrijke informatieve inspanningen verricht, die volgens 
het KTA-jaarverslag 2000 (p. 29) resulteerden in een goed beeld van hetgeen er binnen 
Nederland in de Nederlandse netwerken gaande was. Deze informatieslag leverde ook de 
input voor een beschrijving van de (nieuw)Nederlandse netwerken (DCR/KTA 2001). Een 
en ander had voorts de aanhouding van enige bekende personen uit het criminele circuit 
tot gevolg wegens verdenking van een moordaanslag op een soortgelijk gereputeerd 
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persoon. Hierbij zijn een drietal veroordelingen gevallen van 9 tot 12 maanden wegens 
verboden wapenbezit. 

Calamiteitenonderzoeken 
Een deel van de onderzoeken die bij KTA worden gedraaid vloeit voort uit zogenoemde 
calamiteiten. KTA heeft per maand een week piket en pakt dan in principe alle zaken op 
die zich aandienen bij de centrale recherche. Vaak gaat het hierbij om moorden en 
ontvoeringen, bijvoorbeeld in het Turkse of Hollandse criminele circuit. De volgende 
onderzoeken zijn dergelijke `calamiteitenonderzoekeni, herkenbaar aan de interne 
codering. 

Het eind 2000 opgestarte onderzoek naar de daders van verschillende liquidaties binnen 
de Nederlandse netwerken (zie boven). 

Op 1 september 1999 werden in een woning aan de Nachtwachtlaan in Amsterdam 220 
vuurwapens en 232.000 ecstasytabletten aangetroffen. Op 15 september 1999 werd een 
verdachte aangehouden, later gevolgd door nog 5 aanhoudingen. Er werd door de 
belastingdienst een aanslag van f 180.000 opgelegd en er vonden ontnemingen plaats 
van sieraden en inbeslagname van voertuigen. (Jaarplan KTA 2000: 26, 2001: 28) De 
hoofdverdachte werd in eerste aanleg veroordeeld, maar het OM werd door het Hof niet 
ontvankelijk verklaard. De andere verdachten zijn wel veroordeeld. 

In 2000 draaide een onderzoek naar een moord in de Bijlmer. De daders zijn 
aangehouden en veroordeeld (Brief Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). 

In 2000 draaide een onderzoek naar ecstasy en een poging tot liquidatie. In deze zaak 
zijn zeven personen aangehouden en veroordeeld, in sannenwerking met de Verenigde 
Staten werden aldaar 23 kilo XTC onderschept en verdachten aangehouden in het bezit 
van vuurwapens en handgranaten. Onderzoek loopt nog (Brief Olierook aan Klerks, 18 
maart 2002). 

In augustus 1999 draaide KTA een onderzoek samen met de recherche van district 5 
naar een afperser van de PTT. Dit onderzoek bleef zonder resultaat (Jaarplan KTA 2000: 
26). 

In 1999 werd door KTA onderzoek werd ingesteld naar een zakenman die als laatste een 
geliquideerde man zou hebben gesproken. Verschillende korpsen zijn bezig geweest 
zonder resultaat te boeken. Na aanlevering van informatie door KTA kon de USD subject 
op heterdaad in zijn laboratorium aanhouden (Voortgangsrapportage 1999: 16; Brief 
Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). 

In een recente zaak, waarin werd samengewerkt met andere kernteams en 
opsporingsautoriteiten in vier andere landen, konden veel aanhoudingen worden 
gemaakt. Een compleet lab werd ontmanteld en 400 kg ecstasy werd in beslag genomen 
(Brief Olierook aan Klerks, 18 maart 2002). 

De meerwaarde van KTA in vergelijking met de (rest van de) DCR is wellicht minder 
geprononceerd dan bij kleinere regiokorpsen, omdat de centrale recherche van 
Amsterdam-Amstelland door de zwaarte van de problematiek aldaar veelvuldig 
onderzoeken draait die qua complexiteit ongeveer op kernteamniveau zitten. In het 
Jaarplan 2000 van het kernteam wordt opgemerkt dat er daardoor vaak overlappingen 
danwel raakvlakken met kernteamonderzoeken ontstonden (Jaarplan 2000: 14). 

111.9.3 Ondersteuning van de regio's 

De ondersteuning vanuit KTA aan de kernregio Amsterdam-Amstelland is substantieel: 
het team pakt ongeveer een kwart van de calamiteiten voor de centrale recherche. 
Bovendien draaien KTA-medewerkers mee bij allerlei zaken in de openbare orde-sfeer, 
zoals crowd control bij Koninginnedag, de jaarlijkse marathon, ME-diensten, de vliegende 
brigade voor het uitgaansgeweld en allerlei stedelijke manifestaties. Dit wordt door de 
regio gewaardeerd, door de KTA-ers zelf wat minder. 
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Cool en Vechtstreek is als andere aan het kernteam leverende regio niet zo enthousiast 
over hetgeen men terugkrijgt. De divisiechef van de recherche aldaar gaf desgevraagd 
aan dat hij zelden of nooit iets terugziet voor de vijf fte's die zijn regio aan het kernteam 
bijdraagt, en dat dit in de naaste toekomst wat hem betreft gaat veranderen omdat de 
doelgroep waar het kernteam zich op richt deels in deze regio woonachtig is. De chef KTA 
weet overigens te melden dat het kernteam wel degelijk zaken draait voor die regio. De 
divisiechef Cool en Vechtstreek geeft aan dat hij tot dusver niet op de hoogte wordt 
gehouden van de beleidsmatige aspecten van het kernteam, terwijI dit wel zou moeten. 
Dit hangt evenwel samen met het gegeven dat hier in het verleden vanuit Gooi en 
Vechtstreek zelf ook niet om is gevraagd. 

Wat KTA in de ondersteunende sfeer bijdraagt aan andere regio's is niet inzichtelijk 
gemaakt. Hier moet wet bij worden bedacht, zoals ook een respondent vanuit het 
ministerie van BZK aangeeft, dat van relatief kleine teams als KTA wat ondersteuning 
betreft geen majeure prestaties kunnen worden verwacht omdat dit direct ten koste van 
lopende onderzoeken zou gaan. Door divisiechefs in de regio's wordt KTA niet spontaan 
in positieve zin genoemd. Wel wordt er kritiek geuit. Een divisiechef die het team goed 
zegt te kennen noemt het onderzoek naar de faciliterende zakenman en voegt daar als 
zijn mening aan toe dat KTA voor dergelijke zaken de expertise niet in huis heeft: "Het 
zijn echt prima jongens voor drugsonderzoeken, maar als je lets buiten het straatje komt 
houdt het helemaal op". Dit beeld wordt in enkele andere interviews met recherchechefs 
van buiten Amsterdam bevestigd. De chef KTA stelt bier tegenover dat in deze zaak 
samenwerking is gezocht met de FIOD, LRT, BFER, VROM et cetera, en dat deze experts 
de zaak in feite draaiden met een kleine tactische aanvulling van KTA (Brief Olierook aan 
Klerks, 18 maart 2002). 

1119.4 Preventie en bestuurlijke advisering 

Op dit gebied hebben de rapportages van het kernteam niet veel meer te melden dan dat 
er in de toekomst mogelijk uit projecten van partnerorganisaties indicaties kunnen 
voortkomen die een verkennend onderzoek naar misstanden rechtvaardigen. In de 
interviews en uit eigen observatie van de onderzoekers komt naar voren dat KTA eind 
2001 feitelijke voorbereidingen trof om de banden met het gemeentelijke Van Traa-team 
aan te halen: daar had men tot dusver alleen contact met de chef DCR via de sub-
driehoek. In een lopend Van Traa-project op de Amsterdamse havens naar de rol van 
georganiseerde criminaliteit speelde KTA tot dusver geen rol. Inmiddels tracht KTA om 
ook op andere manieren het concept `tegenhouden van georganiseerde criminaliteit' door 
onder meer preventieve interventies inhoud te geven. Van de respondenten op de 
enquete toont minder dan 20% zich enigermate positief over de aanpak en resultaten 
van KTA in het preventieve vlak. 

111.10 Eerste evaluatieve beoordeling 

111.10.1 Impact van het kernteam 
In deze slotparagraaf van het deelrapport worden achtereenvolgens enige conclusies 
getrokken, en vervolgens enkele wezensvragen aan de orde gesteld naar de impact van 
wat het team verricht, de resultaten en de inhoudelijke meerwaarde. Een beschouwende 
impressie van de Amsterdamse recherchecultuur sluit het betoog af. 

Als belangrijk positief element kan worden genoemd dat KTA er in slaagt om met succes 
tactische onderzoeken te verrichten. Daarbij worden bovendien substantiele 
vermogensbestanddelen aan crimineel gewin veilig gesteld. Verder is het opmerkelijk dat 
de Amsterdamse kernteamleiding als een van de weinigen aangeeft geen problemen te 
hebben met de werving van kernteammedewerkers. 

Over de tevredenheid van KTA-medewerkers kwamen uiteenlopende signalen binnen. De 
eigen enquete die voor deze evaluatie werd verricht leverde een tamelijk positief beeld 
op. Tegelijk gaf het MTO in 2000 aan dat de tevredenheid van KTA-personeel ten 
opzichte van de rest van het korps ongunstig afstak. 
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Minder positief is dat bij KTA nauwelijks over een tovenregionaar team kan worden 
gesproken, noch in samenstelling, noch in doelwitten. De intelligence-dimensie komt voor 
wat betreft CBA's en verkennende onderzoeken niet echt uit de verf. Het draagvlak bij 
andere regiokorpsen is beperkt: 'Amsterdam' ligt niet lekker bij veel collega's in de rest 
van het land. Het evalueren van de eigen activiteiten en het uitleren aan anderen zijn 
vooralsnog zwak ontwikkeld. Net  zoals veel andere kernteams heeft KTA weinig zicht op 
de waardering door klanten en de maatschappij. De inbedding in het korps levert 
spanning op met de oorspronkelijke kernteam-opzet. 

Heeft KTA aanwijsbare impact op de Hollandse of de nieuwe Nederlandse netwerken? 
Door de opsporingsactiviteiten en de aanhoudingen van enige prominente verdachten is 
merkbaar dat de politie in dit circuit actief is. De effecten hiervan op criminele netwerken 
zijn niet na te gaan. Of KTA de juiste zaken draait is eveneens moeilijk aan te geven. Het 
is nauwelijks mogelijk om een mening te geven over de mate van gecompliceerdheid van 
rechercheonderzoeken zolang men die niet in enig detail heeft doorgenomen. Tijdens de 
evaluatie is echter de indruk ontstaan dat de door KTA gedraaide zaken niet uitzonderlijk 
gecompliceerd zijn. Wel is er een lange adem voor nodig, en die kan een kernteam 
leveren. KTA onderscheidt zich dan ook van de DCR en de districtsrecherche door de 
looptijd van de onderzoeken, niet zozeer door kennis, kunde en innovatieve benadering. 
Veelbelovende kansen zoals de bijzondere wapenvondst aan de Nachtwachtlaan en de 
reeks liquidaties zijn niet omgezet in strategische doorbraken. Wellicht wordt er te weinig 
doorgerechercheerd op restinformatie, maar KTA heeft ook de handicap op subjecten te 
werken die nogal eens het doelwit worden van dodelijke aanslagen, of die door een fout 
in het latere justitiele traject niet meer kunnen worden vervolgd. Het draaien van 
'bovenwereldzaken', wat eigenlijk de ambitie van KTA was, is tot dusver maar beperkt uit 
de verf gekomen. 

Worden zaken opgelost? In diverse onderzoeken naar liquidaties zijn aanhoudingen 
verricht en veroordelingen gevolgd, maar enkele andere grote zaken blijven onopgelost. 
Een leidinggevende binnen KTA gaf aan enigszins gefrustreerd te zijn doordat er uit alle 
informatie verkregen met het Inlichtingenoffensier in het najaar van 2000 eigenlijk 
nauwelijks lets is voortgekomen. Het langlopende onderzoek naar de faciliterende 
zakenman, dat kan worden beschouwd als een testcase voor de haalbaarheid van 
dergelijke onderzoeken tegen sleutelfiguren waarop KTA en andere kernteams meer 
nadruk willen gaan leggen, loopt nog door, zodat een oordeel moet worden opgeschort. 
Het onderzoek naar de notoire hasj-smokkelaar lijkt met succes te worden afgerond, al 
moeten de verwachte resultaten in het financiele traject nog worden waargemaakt. Het 
onderzoek tegen een bekende drugs- en wapenhandelaar dat begon naar aanleiding van 
een ongeplande calamiteit is vooralsnog uitgelopen op niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie voor het Hof, doordat de informantenstatus van betrokkene door de 
commissie-Kalsbeek bekend werd. Hier blijven belangrijke vragen over diens rol in 
andere trajecten onbeantwoord. Op basis van de boven omschreven onderzoeken kan 
samenvattend beslist worden gesteld dat KTA er in slaagt om 'boeven te vangen' en dus 
resultaten boekt. Het is echter niet aantoonbaar dat dezelfde resultaten niet zouden zijn 
geboekt wanneer de onderzoeken vanuit de reguliere DCR-teams zouden zijn gedraaid. 
Evenmin laat zich vaststellen dat KTA er in slaagt om effectiever zaken tot een afronding 
te brengen doordat de informatiepositie en deskundigheid ten gevolge van specialisatie 
aanmerkelijk beter is dan vanuit de DCR het geval zou zijn. Tot slot zijn ook de 
preventieve effecten van de KTA-onderzoeken niet goed vast te stellen: advisering naar 
het bestuur en soortgelijke activiteiten doen zich vanuit KTA tot op heden nauwelijks 
voor. Bij dit alles moet wel worden aangetekend dat de bescheiden omvang van het 
kernteam de slagkracht beperkt: voor het draaien van arbeidsintensieve onderzoeken 
kan een team van ongeveer twintig personen, de grootte van de KTA-teams tot dusver, 
te klein zijn. Mogelijk verbetert deze situatie doordat sinds begin 2002 vanuit een groter 
Bureau ZGC wordt gewerkt, waarbij het kernteam feitelijk bestaat uit het geheel van als 
zodanig gelabelde projecten. 

Heeft KTA een aanwijsbare betekenis als kenniscentrum op het aandachtsgebied? Dit lijkt 
niet of nauwelijks het geval. Vanuit andere regio's of kernteams wordt niet aangegeven 
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dat KTA substantieel bruikbare informatie aanlevert op het aandachtsgebied, al wordt de 
inbreng in VROS wel gewaardeerd. Ook in de beperkte verkenning voor dit 
evaluatieonderzoek bij internationale spelers kwam KTA niet naar voren als een 
vanzelfsprekend kenniscentrum, al toonde Europol wel waardering voor aangeleverde 
informatie. 

111.10.2 Amsterdamse recherchecultuur 
Hoewel dit evaluatieve onderzoek niet expliciet gericht was op de cultuur in de kernteams 
en de achterliggende filosofie bij de recherchematige aanpak, is toch gebleken dat de 
kernteams zich op deze punten duidelijk van elkaar onderscheiden. KTA is door 
verscheidene respondenten aangeduid als een nogal traditionele rechercheclub, een 
beeld dat door het op diverse wijzen vanuit KTA verkregen onderzoeksmateriaal wordt 
bevestigd. Op sommige onderdelen, zoals het 'tegenhouden' van criminaliteit, wordt 
getracht een vernieuwende aanpak te ontwikkelen. Grosso modo kenmerkt het team zich 
echter als een 'infanterie-organisatie', beproefd, betrouwbaar en stevig ingebed in de 
reguliere recherchestructuur en -cultuur van het Amsterdamse korps. Sommige andere 
kernteams zijn eerder te karakteriseren als 'special forces': meer flexibel inzetbaar en 
met specifieke deskundigheden en mogelijkheden om op een eigenzinnige en 
experimentele wijze de guerrilla met de georganiseerde criminaliteit aan te gaan. De 
resultaten wisselen, afhankelijk van de situatie en de aard van de tegenpartij. Waar 
innovatieve teams het risico !open dat hun inspanningen lange tijd geen 'harde' 
resultaten boeken, klaart de Infanteries de klus. Maar verrassend wordt het zelden. Deze 
beschouwing roept de vraag op wat zou kunnen worden bereikt wanneer beide 
kwaliteiten zouden kunnen worden verenigd. Wanneer 'Amsterdamse' teams zouden 
kunnen worden gepeperd met longe honden' van buiten, en andere kernteams meer 
zouden kunnen profiteren van het bezonken vakmanschap van de nog aanwezige oudere 
en zeer ervaren Amsterdamse rechercheurs. Vermenging van de 'troepen' zou echter niet 
volstaan: de behoedzame en conventionele Amsterdamse benaderingswijze hangt sterk 
samen met de dominante visie die vanuit de strategische leiding wordt opgelegd. Een 
gemengd team zou daarom vanuit een zeer professionele structuur moeten worden 
aangestuurd om 'intelligence-led policing' te kunnen waarmaken. 

Het boeiende van het Amsterdamse korps is dat het als een van de weinige korpsen wel 
investeert in het gestructureerd nadenken over de aanpak van criminaliteit. 
Strategiedocumenten naar Abrio-formaat zijn nog niet dikgezaaid in Nederland, maar 
Amsterdam had dit al wel en tracht nadrukkelijk tot de formulering van een nieuwe 
doctrine te komen. Het korps heeft nooit werkelijk een eigen traditie van onderzoek en 
ontwikkeling opgebouwd, maar biedt door zijn omvang en dynamiek en door de unieke 
stedelijke cultuur waarin het opereert wel een vruchtbare voedingsbodem voor 
vernieuwingen. Er ligt wat dit betreft een merkwaardige spanning binnen het korps: waar 
enerzijds een behoudende en naar binnen gerichte cultuur haast onwrikbaar lijkt 
verankerd, breken er anderzijds soms opmerkelijke bloemen door het ijs. Nog 
opmerkelijker is dat conservatisme en vernieuwing soms gelijktijdig door dezelfde 
mensen worden gedragen. 

De cultuur bij KTA staat vanzelfsprekend niet los van de rest van het korps, en zelfs van 
de Amsterdamse samenleving. Amsterdammers zijn arrogant en erg zelfbewust; om je 
daar als diender te kunnen handhaven vraagt een attitude die tufterproor is. Het lijkt 
misschien een platte stereotypering, maar Amsterdamse dienders zullen niet snel 
toegeven dat ergens anders lets beters vandaan komt. Een aardige illustratie hiervan 
vormt de recent opgebloeide samenwerking met de USD. Verscheidene respondenten 
vertelden ons tijdens interviews en daarbuiten over hoe de Brabanders naar Amsterdam 
waren gekomen. Het was wel aardig, maar eigenlijk niets bijzonders. Een respondent op 
leidinggevend niveau had echter een wat ander verhaal: KTA had veel opgestoken van de 
USD-ers. Het kernteam bereidt een groot onderzoek voor naar ecstasy; aanleiding is de 
grote hoeveelheid gedumpt afval die de laatste tijd in de regio wordt aangetroffen. De 
USD gaf hierover een lezing, waarbij duidelijk werd dat KTA van daze materie maar 
weinig wist. Er is zoveel wetgeving die je daarbij kunt gebruiken. De betreffende 
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leidinggevende concludeerde op basis hiervan voor zichzelf dat er in Amsterdam meer 
bewust gerechercheerd moet worden vanuit de ketengedachte. 

De Amsterdamse rechercheleiding beseft dat er kritisch naar KTA wordt gekeken. De chef 
van de DCR onderschrijft dat er in wezen geen onderscheid is tussen de onderzoeken die 
de teams binnen de DCR draaien en die van KTA wat moeilijkheidsgraad betreft. Hij vindt 
de herkenbaarheid van KTA van minder belang dan de vraag of de aanpak effectief is; 
levert het resultaten op en voldoet Amsterdam aan zijn inspanningsverplichtingen? Op 
die punten durft hij de vergelijking met de andere kernteams aan. De hoofdofficier lijkt 
het op dit punt met hem eens te zijn: hij geeft aan KTA ook binnen de nieuwe constructie 
in januari 2002 nog altijd als een herkenbare eenheid te beschouwen. 

De onderzoekers komen samenvattend wat KTA betreft tot de conclusie dat het formele 
aandachtsgebied 'Hollandse netwerken' onder invloed van de kernteamleiding en de 
korpsleiding feitelijk is gereduceerd tot Amsterdamse netwerken. Het kernteam is door 
het soort zaken dat men draait niet op een hoger niveau gaan zitten, heeft geen regie 
gevoerd op het aandachtsgebied en heeft daardoor zowel nationaal als internationaal een 
zeer beperkte meerwaarde. 
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IV Kernteam Haaglanden/Hollands Midden (Prismateam) 
Vooraf: korte geschiedenis en algemene gegevens 

Het kernteam Haaglanden/Hollands Midden (KTH), ook wel Prismateam genaamd, is 
formeel in 1994 gestart op basis van convenanten. Bij aanvang was de minimale omvang 
65 fte's, waarvan 52 uit de regio Haaglanden en 13 uit Hollands Midden. In de praktijk is 
er tot eind jaren negentig met iets meer fte's gedraaid, terwijI de formatieve sterkte per 
1 januari 2000 als gevolg van de nieuwe Regeling kernteams is teruggebracht tot 53 
fte's: grofweg 1/3 uit Hollands Midden en 2/3 uit Haaglanden. De aandachtsvelden van 
het Prismateam dateren nog van voor de formele oprichting, uit de tijd van het 
'Randstadoverleg zware georganiseerde criminaliteit' (Mayer 1998: 3). Ho!lands Midden 
had indertijd Italianen toebedeeld gekregen, Haaglanden hield zich (onder meer vanuit 
het CoPa-team, gericht op de cocaInehandel vanuit Suriname) bezig met Zuid-Amerika. 
Dit had te maken met het gegeven dat Den Haag een aanzienlijke Colombiaanse en 
Surinaamse gemeenschap kent. In 1997 verviel het aandachtsgebied Italianen omdat het 
niet meer relevant zou zijn; georganiseerde criminaliteit in relatie tot Israel is in overleg 
met het toenmalige LBOM als nieuw aandachtsveld gedefinieerd. In de praktijk is dit 
echter maar in beperkte mate ontwikkeld: omdat de kernteamleiding er weinig brood in 
zag bloedde deze lijn na enkele opsporingsonderzoeken dood. 

Het Prismateam is sinds 1998 op een politielocatie in Den Haag gevestigd, en maakt 
beheersmatig onderdeel uit van de Centrale Justitiele Dienst (CJD) van de regio 
Haaglanden. Het kernteam heeft een eigen CIE en maakt structureel gebruik van den 
sectie OT van het kernkorps; in de praktijk wordt ook nauw samengewerkt met andere 
ondersteunende diensten van Politie Haaglanden. 1°3  Sinds de reorganisatie van de top 
van het kernkorps in de loop van 2001, waarbij het zogenoemde onderdeelsniveau is 
opgeheven, loopt de beheersmatige aansturing vanaf de kernteamchef rechtstreeks naar 
de directeur recherche, via deze naar de korpschef en uiteindelijk naar de 
korpsbeheerder. 1" De kernteamchef maakt deel uit van het managementteam van de 
CJD, draagt als zodanig medeverantwoordelijkheid voor kwesties de CJD betreffende, en 
participeert met zijn team in de planning en controlcyclus van de kernregio. De 
organisatorische situatie is weergegeven in figuur 9. 

1 " Een geInterviewde tactische chef van Prisma gaf aan dat de acht fte's die aan het OT worden besteed 
ten dele worden ingezet voor werkzaamheden die met het kernteam als zodanig niets van doen 
hebben. 

104  In het verleden werd het beheer van het kernteam vormgegeven vanuit een beheerscommissie. Het 
verdwijnen daarvan wordt door de divisiechef recherche van Hollands Midden als een knelpunt gezien: 
hij heeft het gevoel het beheer daarmee steeds meer kwijt te raken. Het daarvoor in de plaats 
gekomen Haaglanden Opsporings Platform vindt hij om te beginnen al een verkeerde naam hebben, 
omdat zo de substantiele inbreng van Hollands Midden niet tot uiting komt. Bovendien is de agenda bij 
het HOP breder dan alleen het kernteam, wat hij jammer vindt: door de aanwezigheid van allerlei niet 
direct betrokken personen wordt niet alle relevante informatie meer gedeeld. 
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Het IVA stelde in 1998 vast dat er zeer veel waardering voor het Prismateam bestond 
zowel binnen de regio als bij externe partners en bij betrokkenen in de gezags- en 
beheerslijnen (Mayer 1998: 31). Het team zou er met name goed in zijn geslaagd cm 
samenhang te brengen tussen informatieve en tactische trajecten. De expertise en 
internationale contacten zouden van hoog niveau zijn. Als knelpunten werd onder meer 
gesignaleerd dat het kernteam zodanig sterk is ingebed in het kernkorps dat het risico 
bestaat dat de eigenheid en zelfstandigheid in toenemende mate onder druk komen te 
staan.Voorts werd de relatieve competentie van de Haagse rechtbank als een belangrijk 
knelpunt genoemd: slechts 3% van de kernteamzaken zou een feitelijke binding met de 
regio hebben. De bekende problematiek van moeilijk te vervullen vacatures en niet 
optimale secundaire arbeidsvoorwaarden deed zich eveneens in het Prismateam voor, 
evenals hinder door de gebrekkige registratie- en uitwisselingssystemen. Op het parket is 
er sprake van capaciteitstekort, en tot slot werden er nog geen goede methoden voor 
tijdschrijven en verantwoording van budgetten gebruikt. 

Onderzoekssituatie 

De medewerking vanuit het team was optimaal. De verstrekte stukken zijn deels ter 
plaatse bestudeerd. De beleidsdocumenten van KTH zijn helder van opzet en waar 
mogelijk gestructureerd aan de hand van het NKP-model. Er werden interviews gehouden 
met 14 personen, waarbij met sommige respondenten meermalen werd gesproken. Net  
betrof de voormalige kernteamchef en de huidige kernteamchef, de kernteamofficier, de 
chef informatie, een deelprojectleider info, de R&D-coordinator, een tactisch 
projectleider, twee vertegenwoordigers van het georganiseerd overleg, de directeur 
recherchezaken, een divisiechef recherche, de twee korpschefs en de hoofdofficier van 
justitie. 

Tijdens het onderzoek trad er een nieuwe kernteamchef aan. Aan de enquete werd door 
12 huidige medewerkers van het kernteam meegewerkt. Gerekend vanuit een totaal 
medewerkersbestand van 53 zou dat een teleurstellende respons betekenen van 23 
procent. Er werden geen voormalige medewerkers geenqueteerd. Deze situatie betekent 

v35  De tussenevaluatie van de kernteams door het WA 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 KTH (Mayer 1998) worden hier globaal samengevat. 
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dat aan de enqu8teresultaten slechts een beperkte betekenis kan worden toegekend; ze 
zijn dan ook slechts terughoudend gebruikt. 

IV.1 Leiderschap 

De verdeling van verantwoordelijkheden binnen het Prismateam is af te leiden uit het 
organigram. Ongeveer een derde van de capaciteit is toebedeeld aan intelligence-taken; 
voor de operationele uitvoering zijn er twee teams. Het Prismateam is ingebed binnen 
het kernkorps Haaglanden. De beheersmatige aansturing is in handen van de dubbele 
driehoek (beheersdriehoek): het betreft hier twee korpsbeheerders, twee korpschefs, en 
de Flovi Dit gremium komt twee- tot driemaal per jaar bijeen, waarbij er kennis wordt 
genomen van de jaarplannen en jaarverslagen, werkplannen en de begroting van het 
team. Daarbij worden tevens de operaties van het team en de resultaten daarvan 
teruggekoppeld. Daarnaast bestaat er het Beleidsteam Kernteam waarin zitting hebben 
de chefs recherche van Haaglanden en Hollands Midden, de kernteamchef, de chef CIE 
van het kernteam, de CIE-00, de recherche-00 en de kernteam-OvJ. In dit overleg 
wordt behalve over de jaarplannen, werkplannen en begroting ook meer over de 
inhoudelijke aspecten van het team gesproken. Kernteamofficier en kernteamchef geven 
gezamenlijk in nauwe, vrijwel dagelijkse samenwerking vorm aan het feitelijke beleid, 
waarbij de officier zich ook nadrukkelijk met strategische vraagstukken bemoeit en de 
kernteamchef met juridische kwesties. De kernteamofficier doet in principe de 
afhandeling van de zaken, en wordt daarbij door een collega-OvJ gesteund. De 
hoofdofficier op het Haagse parket geeft desgevraagd aan zich grondig op de hoogte te 
houden van de gebeurtenissen met betrekking tot het kernteam om hieraan vanuit het 
parket sturing te kunnen geven. De hoofdofficier heeft een tweewekelijks overleg met 
het teamhoofd ZwaCri ten parkette en met de CIE-00. Tijdens deze overleggen staan 
steeds de lopende onderzoeken van het kernteam op de agenda. Voorts heeft de 
hoofdofficier samen met de korpschef Haaglanden zitting in de CC Zwacri, waar hij ook 
formeel op de hoogte wordt gesteld van zaken de kernteams betreffende. De 
hoofdofficier toont zich overigens voorstander van het weghalen van de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van de kernteams bij het lokale niveau, omdat 
volgens hem korpsbeheerders en korpschefs onvoldoende geinformeerd zijn en een 
primair belang hebben bij vraagstukken van openbare orde en overlast binnen de eigen 
regio. 

De korpschef van politieregio Haaglanden neemt deel aan relevante overlegstructuren en 
wordt daarnaast op de hoogte gehouden wanneer er bijzondere opsporingsmethoden 
worden gehanteerd. Het contact tussen kernteamchef en korpschef verloopt in de regel 
via de lijn, te weten de directeur Recherche. Gevraagd naar zijn ervaringen met het 
aansturen van het kernteam, benoemt de korpschef als belangrijkste zorgpunt dat de 
communicatie met het Prismateam en Haaglanden vanuit het openbaar ministerie niet 
altijd vanzelfsprekend is. Het komt volgens hem voor dat er in het kader van het 
aandachtsgebied Latijns-Amerika onderzoeksvoorstellen worden ontwikkeld zonder met 
het Prismateam en het korps Haaglanden te overleggen. Hoewel hierover inmiddels 
afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de CC Zwacri, blijft dit voor de korpschef een 
punt van zorg. 

Alle onderzoeken die het Prismateam tot op heden heeft uitgevoerd zijn via de formele 
route gelopen. Daarnaast heeft men per jaar nog zo'n 4 a 5 rechtshulpverzoeken waar 
men als team energie insteekt. Dit gaat overigens altijd om trajecten waar langdurig of 
grootschalig capaciteit wordt ingezet, of om trajecten waarbij de partnerdienst betrokken 
is bij een onderzoek van het Prismateam en van de gelegenheid gebruik maakt een 
'tegenprestatie' te vragen, waarbij tevens een Nederlands belang speelt. Voordat de 
onderzoeken operationeel kunnen worden opgestart worden ze eerst aan de hand van de 
geldende criteria intern gewogen. Vervolgens gaan ze in de afgesproken landelijke format 
in een projectvoorstel richting weegploeg, CC Zwacri en het college van PG's. Binnen het 
team gaan de projectleider en de zaaksofficier van justitie samen als 'poortwachters' over 
beslissingen met betrekking tot het inzetten van specifieke opsporingsmiddelen als 
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tappen en volgerij, terwijI de kernteamchef en de kernteamofficier beslissingen nemen 
met betrekking tot de CC Zwacri en dergelijke. 

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek onder kernteammedewerkers in 1999 
kwam naar voren dat de directe betrokkenheid van de leiding bij de operationele 
uitvoering volgens respondenten zou kunnen worden verbeterd, evenals de 
communicatie. Hoewel enerzijds medewerkers zich bovengemiddeld tevreden tonen over 
het contact met de chef, wordt dit tegelijkertijd benoemd als een van de verbeterpunten, 
onder meer op het punt van waardering en erkenning door de chef 
(Medewerkerstevredenheidsonderzoek Prismateam, 1999). 

KTH is weliswaar ingebed binnen de CID van het kernkorps Haaglanden, maar het hoofd 
CJD geeft desgevraagd duidelijk aan dat hij hecht aan het vasthouden van een 
onderscheid. De herkenbaarheid ligt volgens hem met name in de kernteamwaardigheid 
van de zaken die men draait. Ook het gegeven van de landelijke justitiele aansturing 
vanuit de PG's ziet het hoofd CJD als noodzakelijk voor het waarmaken van de 
doelstellingen. Om die reden wordt er geen kernteamcapaciteit gebruikt voor regio-
onderzoeken. Wet meent het hoofd CJD dat in uitzonderingssituaties de inzet voor zaken 
als de MKZ-crisis noodzakelijk is. 

VI.2 Beleid en strategie 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

IV.2.1 Missie, visie en strategie 

Het aandachtsveld van het kernteam Haaglanden/Hollands Midden, drugshandel vanuit 
Latijns-Amerika, komt logisch voort uit de activiteiten die eind jaren tachtig vanuit twee 
grote onderzoeken in Haaglanden werden ondernomen. Het CoPa-team richtte zich op de 
lijn Colombia-Paramaribo, en het Holco-team op Holland-Colombia. In de loop der jaren 
is bijzonder goed inzicht ontwikkeld in de cocainehandel vanuit Latijns-Amerika. Met 
name de rol die Suriname en de Nederlandse Antillen spelen in de hele cocainehandel is 
van cruciaal belang, waarbij de kernteamofficier wijst op de vice-versa handel: cocaine 
komt via die weg naar Nederland, terwijI ecstasy vanuit Nederland via dezelfde route 
richting de Verenigde Staten gaat. 

Het kernteam baseert zijn werkzaamheden op de zelf ontwikkelde 'Prisma-methode', wat 
inhoudt dat er een continue wisselwerking bestaat tussen informatieve onderzoeken en 
tactische projecten, waarbij alle activiteiten in het kader staan van het 
gemeenschappelijke doel, de preventieve en repressieve bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit in relatie tot Latijns-Amerika. Daarbij komt dat er veel kortlopende 
onderzoeken voortkomen uit rechtshulpverzoeken. 

De gevolgde procedure komt steeds terug in de bestudeerde stukken: op basis van het 
CBA, verkennende onderzoeken en restinformatie uit opsporingsonderzoeken worden 
targets benoemd, die in een projectvoorstel worden beschreven. 1" Er komt vervolgens 
een Strategiedocument tot stand, waarin het besluit van het OM en het 
managementteam, dat op basis van beleidsmatige en inhoudelijke overwegingen tot 
stand komt, wordt verwerkt tot een aanpak. Er worden samenwerkingsverbanden 
geselecteerd die men uitwerkt in het proces projectvoorbereiding. Doel van het 
Strategiedocument is "het verhogen van de efficiency en effectiviteit van doelgerichte 
strafrechtelijk bestrijding georganiseerde criminaliteit alsmede het verhogen van de 

1" In het CBA besloten deel is het selectieproces van criminele samenwerkingsverbanden uitvoerig 
beschreven. Informatie wordt vergaard door het monitoren van interne gegevens (restinformatie uit 
afgesloten onderzoeken, MRO's, rechtshulpverzoeken, BPS, helpdesk bevragingsdatabase, et cetera), 
het monitoren van externe gegevens (branche- en marktgegevens, open bronnen, wetenschappelijk 
onderzoek, rapportages van buitenlandse opsporingsdiensten, indicatoren van bijzondere 
opsporingsdiensten), het monitoren van interne kennis (analisten, ervaringen van MU-liaisons, de 
eigen experts) en het monitoren van externe kennis (sieutelpersonen en informanten). De criteria van 
de CC Zwacri en de EU-inventarisatie voor wat betreft de organisatiekenmerken worden tevens 
gehanteerd om de samenwerkingsverbanden te beschrUven. 
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efficiency en effectiviteit van onderzoeksstrategieen op criminele organisaties in relatie 
tot het betreffende aandachtsgebied op basis van recente onderzoekservaringen" (CBA 
besloten dee1:12). Daarbij richt de strategie zich niet alleen op de harde kern en de 
celhoofden, maar ook op de knooppunten (adviseurs en facilitators die vaak steeds 
dezelfde zijn) (CBA besloten dee1:3). Formeel heeft de regio Haaglanden onlangs in het 
`Haaglanden Opsporings Platform' een informatieplatform naar Abrio-model gekregen, 
waarin de al bestaande afzonderlijke toetsende en controlerende gremia zijn 
samengevoegd. 

Voor de prioritering binnen het aandachtsgebied bepaalt de kernteamchef veelal in 
overleg met de kernteamofficier welke verbanden gaan worden aangepakt, maar het 
komt ook voor dat de ZGC/IRT of de CC ZwaCri een wijziging initieert (interview 
tea mchef en kernteamofficier). Volgens de tea mchef en de kernteam-Ov.1 zijn tot dusver 
alle gedraaide onderzoeken kernteamwaardig; wel zou er bij meer capaciteit nog veel 
meer kunnen worden opgepakt. 1" In de huidige situatie kunnen op zijn hoogst twee 
doelgroepen tegelijkertijd worden aangepakt, terwijler alleen al in het gesloten deel van 
het Prisma-CBA zeven beschreven zijn. Alle onderzoeken die het Prismateam heeft 
gedraaid vallen zonder uitzondering binnen het aandachtsgebied van het team. 1°8  Zowel 
kernteamchef als kernteamofficier gaven aan, behoefte te hebben aan meer nationale 
regie bij het vaststellen van prioriteiten. De relatief beperkte bemoeienis vanuit het 
landelijk niveau noemden zij wel begrijpelijk: "zij hebben niet half de informatie die het 
kernteam heeft, sterker nog, het komt voor dat omwille van het onderzoek niet alle 
informatie wordt verstrekt". Toch wordt door de kernteamleiding aangegeven dat men 
het van groot belang acht dat onafhankelijke mensen met kennis van zaken naar de 
inhoudelijkheid van projectvoorstellen kijken. Om die reden kan de weegploeg in de 
routing niet worden uitgeschakeld: deze inhoudelijke toets heeft beslist een meerwaarde. 

Het Prismateam maakt volgens geInterviewde medewerkers de laatste jaren een 
ingrijpende herorientatie door wat de gehanteerde strategie betreft. 1°9  Momenteel is de 
ontwikkeling er voornamelijk op gericht om binnen een informatiecyclus te werken, 
waarbij het cyclische proces de uiteindelijke informatiepositie doorlopend versterkt. 
Vanuit de criminaliteitsbeeldanalyse wordt de strategie bepaald en worden binnen deze 
strategie de operationele activiteiten geInitieerd. Dit is een aanmerkelijk verschil met het 
verleden, toen vooral werd gepoogd om sec de organisaties in beeld te krijgen en de 
strategie dus gericht was op de ontmanteling van de betreffende organisatie. Een ander 
groot verschil met het verleden is dat er toen veel energie gestoken werd in het zicht 
krijgen op de verantwoordelijke organisaties in de bronlanden in relatie tot Nederland. 
Thans wordt er naar gestreefd om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen 
van de spelers op het veld in Nederland en Europa, terwijler met betrekking tot het 
beeld in de bronlanden veel meer gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse liason-
officers in Zuid-Amerika en de informatieposities en lopende onderzoeken van 
buitenlandse diensten. 

Enkele andere respondenten bevestigen de kernteamwaardigheid van alle Prisma-onderzoeken, maar 
tekenen daar meteen bij aan dat zij soms wel wat minder kernteamwaardige zaken er bij zouden willen 
hebben om het werk afwisselend te houden. Twee projectleiders in de informatieafdeling geven als hun 
mening dat het denkbaar is dat binnen een 'paraplu-onderzoek' niet alle afzonderlijke tactische 
deelonderzoeken werkelijk kernteamwaardig zijn, maar dat deze dan wel bijdragen aan het grotere 
projectdoel, het zo effectief mogelijk beschadigen van de criminele organisatie. Tot op heden heeft 
deze situatie zich echter nog niet voorgedaan, daar immers alle onderzoeken middels een 
projectvoorstel de formele route hebben afgelegd en zijn getoetst aan de geldende criteria. 

108 Op den na menen ook alle respondenten van de enquete dat de Prisma-onderzoeken kernteamwaardig 
zijn en binnen het aandachtsgebied passen: hierover bestaat dus grote eensgezindheid. 

109  Als achtergrond is aan te geven dat het volgen van de strategic intelligence cursus van Don McDowell 
enige tijd geleden een belangrijke impuls heeft gegeven in het 'omdenken' binnen dit kernteam. 
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IV.2.2 Inzicht, verkennend onderzoek en intelligence 

Binnen het Prismateam is er een strikte scheiding aangebracht tussen informatieve 
werkzaamheden (intelligence) en tactische onderzoeken. Er is daarbij stevig ingezet op 
intelligence: 17 van de 53 fte's zijn als zodanig te benoemen. 11°  De kernteamofficier is 
van mening dat deze intelligencepoot in de nabije toekomst zelfs nog verder zal moeten 
worden uitgebreid dan nu at het geval is: "Hoe beter de hele informatie is, hoe korter je 
het operationele traject kunt houden". In het Criminaliteitsbeeld wordt als doel van het 
Prismateam genoemd dat zij zich moet ontwikkelen tot een expertisecentrum op het 
gebied van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit vanuit Latijns-Amerika 
(Criminaliteitsbeeld open dee1:7). Deze nadruk op het informatieproces komt terug in 
zowel de beleidsstukken als de projectvoorstellen. Er wordt van uit gegaan dat alleen 
vanuit een goede informatiepositie op 'een hoger niveau' resultaten kunnen worden 
behaald en ontwikkelingen in criminele organisaties beter in beeld kunnen worden 
gebracht. Prisma constateert dat criminele netwerken steeds vaker met 'blanco mensen' 
werken, oftewel personen die (nog) niet in de systemen voorkomen. Daar moet door 
middel van het intelligenceproces en samenwerkingsverbanden de komende jaren op 
worden geinvesteerd. 

Door het team wordt eens in de twee jaar een CBA over het aandachtsgebied gemaakt, 
bestaand uit een open en gesloten deel. Het eerstvolgende CBA zal wat het open deel 
betreft nog een extra redactieslag ondergaan om tot een nog betere leesbaarheid te 
komen. 

Als een der weinige kernteams heeft KTH een verkennend onderzoek uitgevoerd, naar 
een branche in -Nederland. Hieruit zijn namen naar voren gekomen waaromheen 
projectvoorstellen kunnen worden geschreven, die alien kernteamwaardigheid hebben. 
Eerder, voor de invoering van de wet BOB, werden al twee brancheonderzoeken verricht 
die het karakter van een verkennend onderzoek hadden. 

IV. 2.3 Opsporingsonderzoek 

Projectvoorstellen zijn overzichtelijk opgebouwd volgens een uniforme structuur. Bij het 
Prismateam wordt gewerkt vanuit een zogenaamd parapluvoorstel, waarvan de 
strategische doelstelling is gericht op het zo efficient mogelijk beschadigen van de 
structuur van het samenwerkingsverband. Het accent ligt daarbij op Nederlandse 
criminele handlangers en gebruikte ondernemingen. Per parapluvoorstel richt het 
Prismateam zich op ongeveer twintig subjecten. De werkwijze bij parapluvoorstellen is 
globaal als volgt: naast het CBA vindt er een constante scan van informatie plaats ten 
behoeve van het samenstellen van persoonsdossiers. Sterke en zwakke punten van de 
organisatie worden in beeld gebracht, alsmede de geld- en goederenstromen, en 
daarnaast worden succesfactoren van rechercheonderzoek genoemd. Dit alles voltrekt 
zich als onderdeel van het intelligenceproces, zonder dat gebruik wordt gemaakt van 
bijzondere opsporingsbevoegdheden. Uit de projectvoorstellen is af te leiden dat hiertoe 
ook zaken uit het verleden worden doorgespit op modus operandi, contacten, 
opsporingsmiddelen, zwakke schakels, et cetera. In tegenstelling tot voorheen worden nu 
ook 'open einden' benoemd. Tevens zijn er meer tussenevaluaties en tussenrapportages, 
op basis waarvan indien nodig bijsturing plaatsvindt. Uit de aangeleverde stukken wordt 
niet geheel duidelijk of bepaalde opsporingsonderzoeken nog lopen of inmiddels zijn 
afgerond. Evenmin is in alle gevallen beschreven wat de resultaten zijn van het 
onderzoek. Deze informatie kon desgevraagd wel mondeling worden verstrekt. 

De kernteamofficier geeft aan dat de beide operationele teams goed werk leveren. De 
officier streeft er naar om twee onderzoeken gelijktijdig te kunnen draaien, maar twijfelt 

110  Vier van deze zeventien medewerkers zijn overigens al langere tijd ziek, waaronder twee van de in 
totaal drie analisten, hetgeen een zware wissel trekt op de overige collega's. Hierdoor moeten nu 
informatierechercheurs het werk van de MORO's doen. Tevens heeft deze situatie effect op de kwaliteit 
van het CBA, omdat het met de beschikbare inzet niet up to date is te houden. 
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soms of hiermee het ambitieniveau niet te hoog is gelegd. Idealiter zou er naast het 
draaien van de langdurige zaken door de huidige teams ook nog de beschikking moeten 
zijn over een soort 'flying squad' voor de wat kortere zaken. Deze eenheid zou dan 
moeten worden opgemand door extra aan het kernteam toe te voegen capaciteit, want 
vanuit de tactische teams wordt aangegeven dat het met de huidige capaciteit feitelijk 
niet mogelijk is om mensen in te zetten voor korte-klap zaken. Naast de bestaande 
capaciteit zal er overigens binnenkort een uitbreiding met zestien mensen plaatsvinden, 
naar aanleiding van het felt dat vijf kernteams een eigen XTC-team krijgen toebedeeld. 
Dat de USD ten aanzien van deze decentrale XTC-teams een sturende en co6rdinerende 
rol moet spelen is een duidelijke zaak. 

Een geInterviewde tactisch teamchef geeft aan dat hij in feite tien nnensen tot zijn 
beschikking heeft om zaken te draaien, die dan ook nog voor een deel voor calamiteiten 
en bijvoorbeeld voor het bemannen van vaste posten bij diplomatieke vestigingen 
worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat men in feite steeds bezig is de touwtjes aan elkaar 
te knopen, wat tot het gevoel leidt dat men in de onderzoeken niet echt de diepte kan 
induiken. 

IV.2.4 Ondersteuning van de regio's 

In de bestudeerde onderzoeksvoorstellen wordt expliciet als subdoel genoemd om andere 
opsporingsinstanties kwalitatief te ondersteunen en tot samenwerking te komen. In de 
praktijk heeft KTH de afgelopen jaren vooral capaciteit geleverd aan het kernkorps voor 
calamiteiten en evenementen zoals de introductie van de Euro, de aanslagen in de VS, de 
MKZ-crisis, de klimaatconferentie, het huwelijk van prins Constantijn, de jaarlijkse oud 
en nieuwviering, diverse staatsbezoeken en dergelijke, hetgeen zowel op de 
informatieafdeling als op de tactische teams een zware wissel trekt. Om die reden heeft 
de betrokken procureur-generaal bij gelegenheid van een Marap-gesprek zijn 
bezorgdheid uitgesproken over de voortgang van de reguliere kernteamwerkzaamheden. 
Ook de divisiechef recherche van Ho!lands Midden heeft via zijn korpschef bezwaar laten 
aantekenen tegen wat hij ziet als oneigenlijke inzet; deze korpschef vindt de inzet van 
kernteammedewerkers bij de MKZ-crisis iets te ver gaan. De korpschef Haaglanden 
daarentegen is van mening dat er niets mis is met het inzetten van 
kernteammedewerkers bij dergelijke calamiteiten, aangezien "we allemaal politie zijn en 
soms de nood aan de man is, waardoor er schouder aan schouder moet worden 
gestaan". Na de inzet bij de MKZ-crisis en de daaropvolgende boze brief van de PG is 
echter wet afgesproken dat mocht een dergelijke situatie opnieuw voorkomen, dit aan de 
hoofdofficier wordt voorgelegd. "Vanaf nu vragen we het dus ook netjes en als het niet 
mag, zetten we het kernteam niet in voor deze taken", aldus de korpschef. De 
kernteamleiding is de mening toegedaan dat de inzet van kernteampersoneel voor 
calamiteiten bij kan dragen aan het imago van het team, door solidariteit te tonen met 
andere collega's van de recherche die ook worden ingezet. Hierdoor wordt mede 
voorkomen dat het team in het korps op een eiland terecht komt. Daarbij verwacht de 
teamleiding wet van het korps dat men oog blijft houden voor de bijzondere 
taakstellingen van het kernteam en haar eigen verantwoordelijkheid dienaangaand. 

IV 2.5 Preventie en bestuurlijke advisering 

Door het verspreiden van het Criminaliteitsbeeld, dat vrij breed is uitgezet binnen de 
Nederlandse politie, draagt Prisma bij aan kennis en risicobesef ten aanzien van het 
aandachtsveld. De chef van de informatieafdeling van het kernteam meende dat het 
team wat preventie betreft nog veel effectiever zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in relatie 
tot de in Nederland opererende facilitators die veel in panden, bedrijven en het 
onderhouden van criminelen investeren. Tevens ondersteunt Prisma het zogenaamde 
'havenprojece: dit betreft een samenwerkingsverband tussen de Rotterdamse en de 
Colombiaanse havens met duidelijk preventieve doelstellingen. 
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IV.2.6 Actuele reorganisaties 

Waar de 'grijze' kernteams van Amsterdam en Rotterdam duidelijk zijn ingebed binnen 
de eigen regionale recherchediensten lijkt het Prismateam op een aantal vlakken ook in 
die richting te gaan. De kernteamofficier is de mening toegedaan dat het Prismateam niet 
helemaal moet worden opgesloten binnen de regionale recherche. Het informatieproces is 
uitermate belangrijk voor het succes van het Prismateam. Omdat de informatiepoot (met 
uitzondering van de CIE) sinds kort onder zeggenschap van de regionale recherche is 
gebracht kan dit problemen opleveren:tlit impliceert bijvoorbeeld dat de teamleiding 
geen zeggenschap meer heeft over wie naar welke opleidingen mag gaan. Het binnen 
Haaglanden nieuw gevormde Bureau Recherche Informatie (BRI) is nog in oprichting en 
zoekend naar een werkwijze, maar heeft vanaf het begin ingezet op het binnenhalen van 
de goed draaiende informatiepoot van Prisma. Overwegingen van zeggenschap lijken 
hierbij volgens de officier een rol te spelen. Om te voorkomen dat de inhoud op het 
tweede plan komt, wendt het OM nadrukkelijk zijn invloed aan om te bewerkstelligen dat 
het intelligenceproces zoals dat binnen het Prismateam is ontwikkeld, beschermd wordt 
en zich blijft concentreren op het aandachtsgebied. Wel stelt men graag de opgedane 
kennis en ervaring ter beschikking voor het opzetten van het BRI en is men bereid tot 
nauwe samenwerking. Andere respondenten, onder wie projectleiders uit de 
informatieafdeling, geven aan dat er voor de medewerkers voordelen zitten aan de 
onderbrenging bij het BRI vanuit het aspect van personeelszorg, maar dat anderzijds het 
BRI nu ook claims kan leggen op een deel van de kernteamcapaciteit, hetgeen onder 
meer tot uiting kwam in de inzet naar aanleiding van de gebeurtenissen na 11 
september. Zij tekenen hierbij aan dat door deze inbedding met name het 
proeftuinconcept van het kernteam voor een deel op de betting kan komen te staan. 
Hierbij moet vooral gedacht worden aan zaken als opleiding, gebruik van middelen en 
dergelijke, waarop nu een algemeen beleid wordt gevoerd terwijI er binnen de 
kleinschaligheid van het kernteam veel meer ruimte was voor experimenten. Ook levert 
de nieuwe constructie de nodige verwarring op met betrekking tot de aansturing. De 
kernteamofficier meent overigens dat andere onderdelen, zoals het OT, wet beter 
decentraal kunnen blijven. 111  

Wat het draagvlak voor het Prismateam betreft geeft de kernteamofficier aan dat het 
voor de `tweede regio' Hollands Midden misschien enigszins een 'ver van mijn bed-show' 
is: de vacatures die in deze regio worden opengesteld worden bijvoorbeeld niet altijd 
opgevuld. 112  Maar ook binnen het kernkorps Haaglanden heerst volgens deze respondent 
soms een soort van `wij-zif gevoel. Binnen het Haagse parket wordt het kernteam wet 
volledig gedragen. De kernteamofficier heeft alle mogelijkheden gekregen om het werk 
binnen het team uit te voeren. Vanuit een eigen werkkamer op de kernteamlocatie, 
overigens een initiatief van het team zelf, verblijft de officier zeer frequent binnen het 
team. 

I " De voormalige kernteamchef suggereert dat vanuit het kernkorps in feite een "salami-tactiek" wordt 
gevoerd, waarbij opeenvolgende onderdelen aan het kernteam worden onttrokken. Hij is er van 
overtuigd dat deze gang van zaken uiteindelijk de ondergang van een thans succesvol geIntegreerd 
concept zal betekenen. Hij stelt bovendien dat het openbaar ministerie in Haaglanden naar zijn 
overtuiging niet zal accepteren dat het kernteam geen vaste zelfstandige eenheid meer is, maar een 
verzameling gedetacheerden, vanwege de te verwachten kwalitatieve teruggang in het functioneren. 

112 Meerdere respondenten bevestigden dat de betrokkenheid van Ho!lands Midden bij de 'eigen' mensen 
binnen KTH zeer beperkt is. Ook hier geldt 'uit het oog is uit het hart'. De chef divisie recherche van 
Ho!lands Midden stelt desgevraagd dat er wel degelijk een betrokkenheid is bij 'hun' kernteam, al ligt 
de meeste verantwoordelijkheid wel bij Haaglanden. Deze respondent meent overigens niet, in 
tegenstelling tot sommige van zijn collega's elders in het land, dat een kernteam per se een merkbare 
inzet ten dienste van de leverende regio's moet tonen: de bijdrage vanuit de regio's is immers ten 
behoeve van een nationaal belang. 
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IV. 2.7 Kwaliteit rechercheprocessen 

Zowel de projectvoorstellen als het CBA gesloten deel zijn gestructureerd conform Abrio's 
Informatieproducten prioritering ZwaCri ten behoeve van Informatieplatform'. Hierover 
bestaat grote tevredenheid: volgens het Prismateam is er door het werken met de Abrio-
formats meer samenhang gekomen tussen het CBA en de projectvoorstellen. De 
kernteamofficier geeft ter illustratie aan bij presentaties in het buitenland vaak gebruik te 
maken van de stroomschema's waarin het hele rechercheproces op eenvoudige wijze 
visueel wordt gemaakt. Dit blijkt voor andere diensten vaak een eye-opener. De kwaliteit 
van het informatieproces blijkt wanneer de producten in enig detail worden bekeken. Bij 
de door de ploeg recherche-informatie vervaardigde projectvoorstellen die voor deze 
evaluatie zijn bestudeerd valt op dat er veel gedetailleerde informatie is over de targets, 
betreffende onder meer hun woonplaats en verblijfplaatsen, crimineel verleden, plaats in 
het netwerk, functie binnen het netwerk, et cetera. 

IV.2.8 Ontwikkeling van deskundighed en expertise 

De chef van de informatieafdeling van Prisma gaf aan dat het team vanuit haar specifieke 
expertise met regelmaat essentiele bijdragen aan onderzoeken van andere diensten kan 
leveren. Ter illustratie daarvan gaf hij het voorbeeld van een witwasonderzoek dat door 
een team uit de Amsterdamse districtsrecherche werd gedraaid, waarbij men uit een 
bepaalde tap niets verdachts kon halen. Er werd in een afgeluisterd gesprek echter een 
bepaalde term gebruikt die heel duidelijk op cocaine betrekking had, en KTH wist dit 
correct te interpreteren. Met betrekking tot dit soort wetenswaardigheden is binnen 
Prisma een analist nu doende om een databank 'tips & tricks' te ontwikkelen met 
betrekking tot expertise op het gebied van cocainehandel. Ook worden soms vanuit het 
kernteambelang tijdelijk mensen aan andere teams geleverd, zoals recent aan het HARM-
team van KTR. Deze respondent gaf aan Prisma beslist een expertisecentrum op het 
vakgebied is, maar dat dit nog te weinig tot de buitenwacht is doorgedrongen. Het team 
is volgens hem nog niet zo sterk in PR. 113  Hij acht het een gebrek dat er in Nederland 
geen landelijk systeem is om dergelijke achtergrondinformatie en wetenswaardigheden 
uit te wisselen. 

Internationaal is KTH ook erg actief om het deskundigheidsniveau verder te verhogen. 
Met een omvangrijke Britse cocaine intelligence unit is een uitwisselingsprogramma op 
touw gezet, waarbij men elkaar's expertise bevordert en operationele informatie 
uitwisselt. Prisma is voorts duidelijk geinspireerd door de Angelsaksische filosofie van 
intelligence-led policing en brengt dit ook in de praktijk. 

Over de binnen het team aanwezige deskundigheid bestaat weinig twijfel: van de twaalf 
respondenten in de enquete vinden er elf dat materiedeskundigheid in voldoende mate 
aanwezig is. 

IV. 2.9 Innovatieve opsporingsmethoden en —technieken 

In het kader van fenomeenonderzoek is een modulenpakket ontwikkeld dat belangrijke 
facetten in de bedrijfsvoering van criminele organisaties beschrijft, en die gelegenheid 
biedt om eerder op indicaties te anticiperen en te komen tot strategische advisering. 

113  Wellicht doet de chef hier toch zijn medewerkers tekort: zo organiseerde Prisma eind 2000 een dag op 
de Rechercheschool, waar Politie Nederland op de hoogte werd gebracht van de werkzaamheden met 
betrekking tot Latijns-Amerika en de betekenis die het team voor andere regio's en diensten kan 
hebben als die zaken hebben waar cocaine een belangrijke rot speelt. Het is de onderzoekers buiten de 
context van deze evaluatie meerdere keren opgevallen dat Prisma samen met de USD en KTNON tot de 
kernteams behoort die het meest actief aan de weg timmeren. 
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IV.2.10 Samenwerking 

Zowel op het gebied van informatie-uitwisseling als op het gebied van tactisch 
rechercheren wordt er met de andere kernteams, met bijzondere opsporingsdiensten, 
met het KLPD en met buitenlandse opsporingsdiensten samengewerkt. Omdat er bij 
Prisma niet altijd voldoende capaciteit voorhanden is om kansen te kunnen oppakken 
worden er ook dingen 'weggegeven', zowel aan bijvoorbeeld de korpsen Zeeland en 
Rotterdam-Rijnmond voor wat betreft de HARC als aan de Colombiaanse instanties en 
elders in Zuid-Amerika. De samenwerking met buitenlandse diensten is om voor de hand 
liggende redenen voor het Prismateam van groot belang. Omdat er vanuit de 
onderzoekstargets veel lijnen lopen naar criminele activiteiten met name in relatie tot 
transport, corruptie en distributie zoekt Colombia steeds meer toenadering tot Europa om 
de problemen semen aan te pakken. Vanuit KTH wordt er bijzonder nauw samengewerkt 
met de liaisons op de Post Colombia in Bogota: hiermee is bijna dagelijks contact. De 
samenwerking met Europol is nog beperkt, omdat de meeste informatiestromen via de 
eigen liaisons !open. Wel wordt er veelvuldig naar Europol teruggekoppeld. met het 
Bundeskriminalamt in Wiesbaden, het Centraal Bureau Opsporing in Brussel en de Drug 
Enforcement Administration in Den Haag en Miami, aangezien deze organisaties zich 
alien op hetzelfde strategisch niveau richten. De kernteamleiding benadrukt dat bij 
dergelijke samenwerking op gevoelige onderdelen voortdurend hoge eisen dienen te 
worden gesteld aan alle facetten van de werkzaamheden. Alles moet conform de 
geldende regels verantwoord worden, en er mag geen informatie worden gebruikt die 
niet kan. 

De kernteamchef en kernteamofficier geven aan dat het bij de nadruk die het team legt 
op intelligence van groot belang is om te weten hoe er op procesniveau moet worden 
omgegaan met intelligence: "want ga je een keer verkeerd om met bijvoorbeeld 
buitenlandse informatie, dan is je imago en je positie weg". Met Spanje, een land 
waarmee de samenwerking in het verleden wat problematisch verliep, is inmiddels een 
bijzonder project opgestart waarbij de afspraak is gemaakt om telefoonnummers met 
elkaar te matchen en op basis van de uitkomsten te komen tot een gezamenlijke analyse 
van criminele netwerken. 

Binnenslands wordt van de overige kernteams met name met de USD, KTR, het LRT en 
KTNON samengewerkt, terwijI ook met Amsterdam goed zaken wordt gedaan. Hetzelfde 
geldt voor samenwerking met de divisie NRI. CIE-informatie wordt op een hoog niveau 
gedeeld: er is frequent overleg tussen de CIE-chefs, voorafgaand aan het overleg van 
kernteamchefs. De gesloten en open delen van de CBA's worden gedeeld, en op 
operationeel niveau is er veel contact en kunnen vrij soepel afspraken worden gemaakt. 
Er ligt echter nog geen operationele overlegstructuur tussen de kernteamchefs vast. 

De chef van de informatieafdeling van Prisma geeft aan dat het team op dit moment nog 
meer aan informatie richting andere kernteams en korpsen brengt dan er terugkomt: van 
de bijvoorbeeld honderd landelijke cocainezaken wordt KTH maar van ongeveer dertig op 
de hoogte gesteld. Op deze wijze blijft er veel informatie (en daarmee kansen voor het 
verder doorpakken in criminele netwerken) in den lande liggen. De vertrekkende 
kernteamchef toonde zich desgevraagd niet ontevreden over de wijze waarop Prisma op 
de kaart is gezet. Hij stelt vast dat men binnen het 'eerste echelon', waartoe hij 
bijvoorbeeld het HARC-team, de FIOD, het Schipholteam en de andere kernteams rekent, 
Prisma wel weet te vinden. Wat betreft het tweede echelon, de district- en divisie 
recherches, is die herkenbaar minder het geval, met uitzondering van de grote steden. 

I11.2.11 Communicatie van beleid en strategie 

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van september 1999 blijkt dat de 
medewerkers van het kernteam zich bovengemiddeld tevreden tonen over de informatie 
die men heeft of krijgt over plannen en doelen van het korps. 
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IV.2.12 Toetsing en verbetering 

Er wordt verantwoording afgelegd door middel van voortgangsrapportages en 
presentaties. Er is volgens geInterviewde projectleiders tot dusver driemaal geevalueerd 
met behulp van het door het regiokorps Haaglanden ontwikkelde ZERO-model. 
Belangrijker vindt men de wekelijkse haalbaarheidstoetsing, waarbij tussentijds de 
lopende trajecten worden geevalueerd. Voor dit laatste bestaat evenwel geen vast 
format, wat volgens betrokkenen het risico met zich meebrengt dat de waan van de dag 
toch leidend is. Uit de enquete komt naar voren dat er wat betreft evaluaties nog 
verbetermogelijkheden liggen: van de twaalf respondenten geven er zeven aan dat er 
voldoende evaluatie plaatsvindt, de anderen zetten hier vraagtekens bij. 

IV.2.13 Financieel rechercheren 

Binnen een van de tactische teams opereren twee interne financieel specialisten. 
Daarnaast is er een convenant gesloten met de FIOD, op basis waarvan er een 
medewerker voor langere duur is gedetacheerd bij het kernteam. Inmiddels heeft deze 
medewerker twee jaar full time binnen het kernteam gewerkt; het betreffende convenant 
is tussentijds verlengd. 

IV.2.14 Digitaal rechercheren 

Er wordt bij het Prismateam nog niet daadwerkelijk digitaal gerechercheerd, maar de 
ontwikkeling van het frequenter gebruik van internet -zowel door de subjecten als in het 
opsporingsproces- is in de stukken terug te vinden. 

IV.3 Personeelsmanagement 

IV.3.1 Formatie en bezetting 

Volgens de Jaarrekening 2000 (p. 2) was de formatie 53 fte's en de feitelijke bezetting 
50,5. Binnen het Prismateam bestaat de mogelijkheid om naar een hogere salarisschaal 
te gaan, waarbij de kernteamchef aantekende dat hij wel een eind had gemaakt aan de 
praktijk dat men binnen het team vrijwel automatisch een of soms zelfs twee schalen 
omhoog klom. 

De problemen met reistijden die bij andere kernteams het aantrekken van goed 
personeel problematisch maakt, speelt tot op zekere hoogte ook bij KTH. Medewerkers 
uit Ho!lands Midden zouden vaak opzien tegen de reistijd. Urgenter nog is de 
parkeerproblematiek, waar diverse geInterviewden waaronder de korpschef van Hollands 
Midden op wezen: rond de vestigingslocatie is parkeren niet mogelijk, wat betekent dat 
medewerkers hun auto tot op 15 minuten loopafstand moeten zetten om niet dagelijks 
parkeergeld te hoeven betalen. 

IV.3.2 Ontwikkeling en behoud deskundigheid 

Blijkens de auditrapportage uit 1999 worden er bij het Prismateam stagemogelijkheden 
aangeboden, mentoren benoemd en loopbaanbeleid ontwikkeld. Er zou echter nog 
onvoldoende evenwicht zijn tussen het individuele en het maatschappelijke belang, en er 
was meer aandacht nodig voor de praktische invulling (Auditrapportage april 1999: 11). 
In het MTO uit 1999 valt op dat medewerkers van het kernteam, afgezet tegen andere 
bedrijfsonderdelen, het meest tevreden zijn over loopbaanmogelijkheden, terwijI het 
tegelijkertijd als belangrijkste verbeterpunt wordt genoemd. 

GeInterviewde respondenten geven aan dat de beide regiokorpsen geen beleid hebben 
om mensen na afloop van hun zesjarige plaatsing op een functie te plaatsen waar hun 
deskundigheid tot hun recht komt. Het gevolg daarvan is dat medewerkers ruim voor het 
eind van hun termijn al elders stage gaan lopen om op die manier zichzelf van een 
gunstige nieuwe werkplek te voorzien. Dit gaat opnieuw ten koste van de toch al 
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schaarse capaciteit in het kernteam. Oak de enqu8teresultaten indiceren dat 
kernteammedewerkers niet erg overtuigd zijn van de waarde van de verworven 
deskundigheid voor hun verdere loopbaan. De stelling "na deelname aan het kernteam 
wordt mijn expertise in mijn korps benut" beantwoordt niemand positief, zeven neutraal 
en 3 personen negatief. 

111.3.3 Opleidingen 

Blijkens de Jaarrekening 2000 (p. 6) bedroegen in dat jaar de kosten voor opleiding en 
vorming 57.100 gulden. 114  Doze kosten hebben betrekking op reguliere opleidingen en 
cursussen die nodig zijn voor het kunnen vervullen van werkzaamheden bij het 
kernteam. In het eerder aangehaalde MTO tonen de medewerkers van het kernteam zich 
meer dan gemiddeld tevreden over de geboden opleidingsmogelijkheden 
(korpsgemiddelde 3,2, kernteam 3,7). 

IV. 3.4 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Binnen KTH bestaat er een gedifferentieerd beloningssysteem, dat echter volgens de 
audit van 1999 (p. 3) niet eenduidig wordt toegepast. Er worden niet overal in het korps 
voldoende functioneringsgesprekken gehouden, maar deze gegevens zijn niet per 
bedrijfsonderdeel gespecificeerd (Auditrapprtage 1999:10). Vanuit het kernteam wordt 
aangegeven dat het verloop van de functioneringsgesprekken sinds eind 1999 wordt 
bijgehouden, en dat er in 2001 eon percentage van bijna 100 werd behaald. 

IV.3.5 Betrokkenheid bij totstandkoming doelstellingen 

Uit de Auditrapportage in 1999 kwam naar voren dat de kernteamleiding volgens de 
medewerkers zich nog onvoldoende ontvankelijk toont voor initiatieven vanaf de 
werkvloer (Auditrapportage 1999: 2). Ook stelde deze audit vast dat medewerkers nog 
meer betrokken kunnen warden bij de totstandkoming van plannen en doelstellingen, 
waarbij de doelstellingen nog concreter zouden moeten worden (Auditrapportage 
1999:5). De plannen ter uitvoering van de nieuwe Regeling kernteams per januari 2000 
en de werkplannen zijn vervolgens in nauw overleg met een brede vertegenwoordiging 
vanuit het team opgesteld. Van de huidige interne overlegvormen vindt driekwart van de 
respondenten dat er een goede informatieoverdracht plaatsvindt. Drie respondenten zijn 
het daarmee niet eons. 

IV.4 Middelenmanagement 

IV.4.1 Financier; 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Volgens de auditrapportage uit 1999 (p. 14) was het kostenbewustzijn bij het 
Prismateam niet goed ontwikkeld. Er zijn veel regelingen onder meer door het bestuur 
vastgesteld over budgethouderschap, treasuryfunctie et cetera, maar een en ander is 
niet resultaatgericht begroot. Verder wijst de Jaarrekening 2000 (p. 2) uit dat or relatief 
hoge salarislasten zijn geweest als gevolg van een gedwongen formatieverandering van 
65 fte naar 53 fte, terwijI de uitstroom geleidelijk is gegaan als gevolg van uitvoering van 
het sociaal statuut. Vanwege het specialistische karakter van de inzet binnen het 
kernteam gaat de uitstroom bovendien veelal gepaard met een stage, waarbij personeel 
wordt gedetacheerd. Voor deze detachering wordt door het kernteam geen vergoeding 
ontvangen (Jaarrekening 2000: 5). Het boekjaar 2000 is afgesloten met eon negatief 
saldo van fl. 33.322,-. Dit bedrag betrof echter uitsluitend de personele lasten, en het 
negatieve saldo word volgens eon toelichting vanuit het kernteammanagement 
veroorzaakt door de teruggang van 65 naar 53 fte's. Doze 12 fte's zijn geleidelijk 

114 Bij dit schijnbaar geringe bedrag past de kanttekening dat op dat moment het LSOP nog stevige 
cursussen aanbood voor een paar honderd gulden, omdat er forse subsidies op werden gegeven. 
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uitgestroomd, terwijI de financiele compensatie wel met onmiddellijke ingang werd 
teruggebracht. Het financiele resultaat in 2001 bedroeg fl. 460.535,- positief, maar 
hierbij dient te worden opgemerkt dat het met betrekking tot de gemaakte kosten ten 
behoeve van operationele activiteiten een relatief rustig jaar is geweest. 

IV.4.2 Informatiehuishouding 

KTH maakt gebruik van het bedrijfsprocessensysteem GeneSys van de kernregio, en van 
een afgeschermde Octopus-applicatie voor het verwerken van recherche-informatie. 
Daarnaast wordt gewerkt met beheerssystemen van het kernkorps, met Analyst's 
Notebook en met het door een Prismamedewerker ontwikkelde experimentele 
analyseprogramma Alekto. Voorts wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan open 
bronnen. Door het team is op innovatieve wijze geInvesteerd in een aantal zelf 
ontwikkelde applicaties waarbij voor een deel de bovenstaande problematiek wordt 
ondervangen. Zo is er een afzonderlijke applicatie ontwikkeld waarbij alle 
telefoonnummers die in de verschillende systemen zijn opgeslagen, centraal kunnen 
worden ontsloten met verwijzing naar de oorspronkelijke bronnen. Tevens wordt hierbij 
een koppeling gemaakt naar het bestand van de Kamer van Koophandel, zodat bedrijven 
die in meerdere verschillende onderzoeken naar voren komen, onderkend kunnen 
worden. 

Het Informatieknooppunt Haaglanden toetst regelmatig de volledigheid, integriteit en 
betrouwbaarheid van informatie, maar desondanks treden er de facto efficiencyverliezen 
op (Auditrapportage 1999:15). Informatie-uitwisseling tussen regio's en landelijk blijkt 
door de verschillende in gebruik zijnde systemen lastig. Ook zou volgens de 
Auditrapportage (p. 17) De binnen de organisatie aanwezige kennis niet stelselmatig zijn 
opgeslagen en toegankelijk gemaakt. De samenhang tussen verschillende 
informatiesystemen ontbreekt bovendien (Auditrapportage:7). Desalniettemin tonen 
volgens het MTO 1999 de medewerkers van het kernteam zich in vergelijking met de rest 
van het kernkorps bovengemiddeld tevreden over de informatiesystemen waarmee men 
moet werken, de informatie voor het werk en de informatie over plannen of doelen. 

IV.4.3 Materiaal en materieel 

Het MTO uit 1999 indiceert dat de kernteammedewerkers bovengemiddeld tevreden zijn 
over de werkplek en de middelen waarmee zij moeten werken. 

IV.5 Management van processen 

IV.5.1 Algemeen 

De Maraps en voortgangsrapportage (dus de interne en externe verantwoordelijkheid) 
zijn ineengeschoven, waarbij in de voortgangsrapportage tevens een bijlage is 
opgenomen met betrekking tot de justitiele lijn. 

IV.5.2 Besturing, beheersing en doorlichting van processen 

Uit de auditrapportage van 1999 blijkt dat alle korpsdirectieleden en onderdeelchefs in 
Haaglanden gecertificeerd auditor zijn. Dit gold ook voor de voormalige kernteamchef. 
Bureauchefs en staffunctionarissen in Haaglanden hebben een tweedaagse NKP-training 
hebben gevolgd. Er zijn facilitators opgeleid en er is een bureau loopbaanmanagement 
ingericht. Het kernteam lift op deze korpsbrede ontwikkelingen mee. Geconstateerd werd 
evenwel (p. 4) dat de kwaliteitszorg bij Haaglanden meer in de staf dan in de lijn is 
geborgd, en dat men nog meer gericht is op het vergaren van kennis dan op de 
toepassing daarvan. 
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IV.5.3 Verbeteren van processen 

Uit de meer recente projectvoorstellen van het kernteam blijkt duidelijk een stijgend 
niveau. Er worden meer relaties gelegd met andere operationele activiteiten, de targets 
worden veel uitgebreider beschreven, er is meer standaardisering in processen en verder 
komt duidelijker het leereffect naar voren. Er wordt steeds meer benadrukt dat 
restinformatie uit onderzoeken, informatie uit tussenrapportages en evaluaties op schrift 
moet worden gesteld, gecommuniceerd en meegenomen in de projectvoorstellen voor 
nieuwe opsporingsonderzoeken. 

IV.5.4 Stimuleren van innovatie en creativiteit 

Door de teamleiding worden ontwikkelingen op het gebied van innovatie volop 
gestimuleerd. Zo is door Prisma aangehaakt bij een project "Stemherkenning" van het 
NFL worden er periodiek brainstormsessies georganiseerd met het managementteam om 
te zien of de interne werkprocessen efficienter en effectiever kunnen worden 
georganiseerd en wordt er ruimte geboden aan het ontwikkelen en uittesten van hard- en 
software. Een ander voorbeeld is een project videoconferencing wat is opgezet in 
samenwerking met een Colombiaanse opsporingsdienst, de liaisonpost Colombia en 
Prisma, waarbij er gebruik gemaakt wordt van ervaringen die Defensie met deze techniek 
heeft opgedaan tijdens vredesmissies. 

Tevens is er een samenwerkingsverband aangegaan met HM Customs & Excise uit Groot-
Brittannie, waarbij niet alleen operationeel informatie wordt uitgewisseld, doch ook 
middels werkbezoeken over en weer wederzijdse expertise wordt overgedragen. Door 
Prisma werd ten slotte reeds in een zeer vroeg stadium een experiment opgezet in 
samenwerking met andere diensten terzake het onderzoeken van de mogelijkheden met 
betrekking tot het tappen van internet en e-mail. 

IV.6 Waardering door klanten/opdrachtgevers 

Hierover was in de stukken geen specifieke informatie te vinden. 

IV.7 Waardering door personeel 

Afgezet tegen andere bedrijfsonderdelen van het kernkorps zijn de medewerkers van het 
kernteam volgens het MTO 1999 het meest tevreden over hun werk. Zij hebben ook het 
meest positieve beeld van het korps. 

IV.8 Waardering door de maatschappij 

Hierover was in de stukken geen specifieke informatie te vinden. 

IV.9 Eindresultaten 

IV.9.1 Inzicht en verkennend onderzoek 

Leidinggevenden binnen het kernteam geven aan dat weliswaar de strafrechtelijke 
opbrengst van gedraaide projecten nog niet overdonderend is, maar dat het belangrijkste 
resultaat de sterke informatiepositie is die is opgebouwd. Ook is de operationele 
samenwerking nu zo goed dat men binnen acht uur een observatieteam operationeel kan 
hebben in bijvoorbeeld Colombia. Volgens de kernteamofficier zit de meerwaarde van 
kernteams vooral in de lange adem: doordat er voor langere tijd een aandachtsgebied is 
toegewezen, waarop men acteert namens de Nederlandse politie als geheel, ontstaat de 
mogelijkheid expertise en internationale netwerken op te bouwen en verder te 
verdiepen. Dat is iets waar een team dat enkel zaken draait niet aan toe komt. Dit komt 
onder meer tot uiting in de informatieproducten, zoals het criminaliteitsbeeld. Het CBA 
van het Prismateam biedt voor wat het algemene deel betreft een overzichtelijke en 
gedegen presentatie van ontwikkelingen en trends met betrekking tot het 
aandachtsgebied, cocaIneproductie en -smokkel vanuit Latijns-Amerika. Het specifieke 
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deel rapporteert op gestructureerde wijze ten aanzien van de in beeld gekomen criminele 
verbanden. Ook worden er Strategiedocumenten vervaardigd. Door de inmiddels bereikte 
kwaliteit van het intelligenceproces heeft men recentelijk onder meer kunnen aantonen 
dat wapenhandel en terroristische activiteiten in relatie tot cocaInehandel steeds vaker 
aan de orde zijn. 

Tijdens het onderzoek, eind 2001, waren er binnen het Prismateam twee 
projectvoorstellen uitgezet, werd er doorlopend aan projectvoorbereiding gewerkt en was 
men doende met het samenstellen van de nieuwe criminaliteitsbeeldanalyse. 

IV.9.2 Opsporing 

In deze paragraaf zijn de onderzoeken met willekeurige letters aangegeven. De 
kernteamofficier geeft desgevraagd te kennen dat de onderzoeken door het kernteam 
over het algemeen goed worden uitgevoerd. In twee gevallen zou er teveel tijd in het 
onderzoek zijn geInvesteerd, met name in de voorbereiding van zaken. Hieruit kan 
worden geleerd om eerder met een zaak te stoppen als er geen muziek meer in zit. Bij 
twee onderzoeken (E en 3) die bij hetzelfde team draaiden was dit het geval, wat de 
motivatie niet ten goede komt. E was op aanwijzing van het landelijk parket 
overgenomen van het LRT. Het andere team heeft wel goede successen geboekt met 
zaken als G, H en vrij recent C. 

De kernteam-Ov3 geeft te kennen dat voor het meten van de resultaten niet alleen moet 
worden gekeken naar het aantal door het team zelf gevangen boeven en kilo's, maar ook 
naar de bijdrages die geleverd zijn aan het feit dat er elders boeven en kilo's gevangen 
zijn. Joint targetting en internationaal samenwerken is het motto de toekomst. 

Diverse andere respondenten, waaronder de hoofden van de centrale recherche van 
beide leverende regio's, geven aan dat de tactische resultaten wel wat beter zouden 
kunnen. De divisiechef uit Ho!lands Midden meent dat daartoe eventueel meer korte 
klap-zaken kunnen worden gedraaid. De respondenten in de enquete menen voor het 
merendeel (8 van de 12) dat de resultaten van de opsporingsonderzoeken goed zijn; vier 
personen scoren hierop neutraal. Hieronder een overzicht van de tactische Resultaten, 
zoals opgegeven door het kernteam. 

• Onderzoek III betrof een paraplu-onderzoek dat draaide in de periode 1996 - '97. Hierbij werd 
door Prisma op de Nederlandse Antillen een Colombiaan aangehouden op strategisch niveau, 
die in Nederland is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De betreffende verdachte wordt 
binnen afzienbare tijd uitgeleverd aan de Italiaanse autoriteiten terzake van invoer van 
cocaine, waarbij door Prisma intensief bemiddeld is. Na zijn detentie in Italie zal verdachte voor 
soortgelijke feiten worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ook hier heeft door Prisma 
bemiddeling plaatsgevonden. In deze zaak vonden tevens in Colombia twee aanhoudingen 
pleats op strategisch niveau, waarbij door Prisma op basis van een rechtshulpverzoek bewijs is 
overgedragen. 

• Onderzoek II betrof eveneens een paraplu-onderzoek, waar de deelprojecten H en 3 onder 
vallen. In onderzoek 3 werd ondanks intensieve samenwerking met de Belgische en 
Colombiaanse, Italiaanse, Spaanse, Venezolaanse, Duitse en Engelse autoriteiten alsmede een 
intensieve inzet van bijzondere opsporingsmethoden, de hoofddoelstelling in Nederland niet 
gehaald. In onderzoek H werd samengewerkt met autoriteiten uit Brazilie, Colombia, Costa 
Rica, Belgie, Venezuela en de Verenigde Staten. Dit resulteerde in de aanhouding van acht 
verdachten in Nederland, een in Belgie en twee in Costa Rica. In Nederland werd 12,5 kg 
cocaine, 26 kg heroine en 30 kg MDMA alsmede fl. 800.000,- aan geld en sieraden ter waarde 
van fl. 110.000,- in beslag genomen. In Antwerpen werden op basis van een 
rechtshulpverzoek partijen van 12 en 31 kg cocaine in beslag genomen. In Costa Rica werd 
441 kg cocaine in beslag genomen, waarvan 140 kg bestemd was voor de Nederlandse markt. 
Door Prisma werd op basis van een rechtshulpverzoek bewijs overgedragen aan de 
Colombiaanse autoriteiten, hetgeen ertoe geleid heeft dat er drie personen in Medellin 
aanhouding gesignaleerd zijn, waarvan er twee op organisatorisch/strategisch niveau en een 
op uitvoerend niveau. 

• In onderzoek C werkte Prisma samen met opsporingsdiensten uit Belgie, het Verenigd 
Koninkrijk, Colombia en Ecuador. Dit leidde in Nederland tot de aanhouding van een tiental 
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verdachten, waarvan den op leidinggevend niveau in Colombia, den op leidinggevend niveau in 
Nederland en een facilitator. Er werd 107 kg cocaine in beslag genomen, alsmede een geringe 
hoeveelheid XTC, heroine en Viagra pillen. Voorts een bedrag van fl. 3.000.000,- , drie auto's 
en een serie valse paspoorten, tien wapens, waaronder drie automatische. Thans worden in 
deze zaak nog drie strafrechtelijk flnancidle onderzoeken uitgevoerd. De resultaten in dit 
onderzoek in het buitenland waren eveneens overtuigend: in Ecuador werden vijf verdachten 
aangehouden: Prisma leverde op basis van een rechtshulpverzoek bewijs aan de Ecuadoriaanse 
autoriteiten. In Colombia werden in een simultane actie zeven verdachten aangehouden, 
waaronder twee corrupte politieambtenaren, tevens werd 720 kg cocaine geconfisceerd. De 
Belgische autoriteiten namen op basis van een rechtshulpverzoek 312 kg cocaine in beslag en 
regisseerden een gecontroleerde aflevering naar Nederland. Bij dit onderzoek werd de volledige 
lijn, vanaf bronland tot Nederland, inclusief facilitators in drie landen uitgeschakeld. 

• Onderzoek Fl leidde in Nederland tot de inbeslagname van drie kg cocaine, fl. 13.625,- en een 
vuurwapen. Acht verdachten werden aangehouden, twee anderen internationaal gesignaleerd 
ter fine van uitlevering. In Brazilid werd een verdachte aangehouden. Er werd samengewerkt 
met de autoriteiten in Ierland en Brazilid. In_deze zaak werden gevangenisstraffen opgelegd 
varidrend van twaalf maanden tot acht jaar. 

• Onderzoek K leidde in Nederland tot de aanhouding van den verdachte op organisatorisch 
niveau. In Israel vond middels een rechtshulpverzoek bewijsoverdracht plaats aan de 
autoriteiten aldaar met als resultaat de aanhouding van 18 verdachten en de inbeslagname van 
geld ter waarde van fl. 12.000.000,-. Bij dit onderzoek werden geen verdovende middelen in 
beslaggenomen maar werden alle verdachten, inclusief de verdachte in Nederland, veroordeeld 
terzake deelname aan een criminele organisatie. 

• Onderzoek F kwam voort uit een rechtshulpverzoek van de Verenigde Staten. Tijdens een 
gecombineerde actie met autoriteiten in New York werden in Nederland vijf verdachten 
aangehouden en werd computerapparatuur en diverse bescheiden in beslag genomen. Bij de 
actie in New York werden twee verdachten aangehouden en 300.000 XTC tabletten in beslag 
genomen. Er werd in deze zaak samengewerkt met de VS en Duitsland, de 
uitleveringsprocedure loopt nog. 

• In het onderzoek E werd de doelstelling niet gehaald. Wel werden door anderen als direct 
gevolg van informatieoverdracht uit dit onderzoek drie verdachten aangehouden en vijf kilo 
cocaine in beslag genomen. Een verdachte die gesignaleerd stond voor de autoriteiten op 
Curacao werd aangehouden op Schiphol en uitgeleverd. Deze persoon is op Curacao inmiddels 
veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. In dit onderzoek werd samengewerkt met de 
autoriteiten van Groot-Brittannid, de Verenigde Staten, Brazilid, Colombia, Venezuela, Curacao 
en Spanje. 

• Prisma begon onderzoek L naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van de Braziliaanse 
autoriteiten tot opsporing van een in Brazilid als kopstuk aangemerkt subject. Als direct gevolg 
van de inspanningen van Prisma kon de betreffende verdachte in Colombia worden getraceerd 
en na een grootscheepse actie aangehouden, waarna uitlevering volgde aan 

• Onderzoek A leidde in Nederland tot de inbeslagname van 2.006 kg cocaine en de 
verbeurdverklaring van een zeeschip. Een verdachte op organisatorisch niveau werd 
aangehouden op Aruba, 14 verdachten in Nederland. In deze zaak volgden veroordelingen 
varierend van 1 tot 9 jaar gevangenisstraf. Het onderzoek maakte deel uit van een 
internationale operatie waarbij zeven landen betrokken waren en waarbij in totaal meer dan 
20.000 kg cocaine in beslag werd genomen. In het kader van rechtshulp werd bewijs 
overgedragen aan autoriteiten in de USA en Colombia; deels op basis hiervan werd in augustus 
2000 een groot deel van de verantwoordelijke criminele organisatie aangehouden in Venezuela 
en Colombia. Deze organisatie werd verantwoordelijk gehouden voor de smokkel van tenminste 
80.000 kg cocaine naar Noord-Amerika en Europa. 

• Het onderzoek B, waarin werd samengewerkt met Peru en Ecuador, leidde in Nederland tot de 
aanhouding van zeven verdachten en inbeslagname van 375 kilo cocaine, waarbij 
veroordelingen vielen van drie tot vijf jaar gevangenisstraf. 

• Het onderzoek D leidde in Nederland tot de aanhouding van elf verdachten, waaronder het 
hoofd van de betreffende criminele organisatie die zat ondergedoken in Nederland. In deze 
zaak werd 317 kg cocaine, 67 kg heroine, 1.076 kg hash en geld en goederen ter waarde van 
fl. 700.000,- in beslag genomen. Tevens volgde ontneming van goederen en onroerend goed 
ter waarde van fl. 23.000.000,-. In Groot-Brittannid werd een leidinggevende rechercheman 
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van Scotland Yard aangehouden op aanwijzingen van Prisma. Er werden gevangenisstraffen 
uitgesproken varierend van 1 tot 12 jaar. 

Eind 2001 draaiden er binnen het Prismateam twee opsporingsonderzoeken: een nog 
onder de oude paraplu en een onder een . nieuwe paraplu. Over meerdere onderzoeken 
waaraan Prisma meewerkte is uitvoering gepubliceerd in met name de buitenlandse pers, 
over den zaak verscheen in Groot-Brittannie een boek. 

IV.9.3 Ondersteuning van de regio's 

De kernteamofficier geeft aan dat regiokorpsen zowel op informatief als operationeel vlak 
worden gesteund vanuit het Prismateam. Met name de vraagbaakfunctie voor veel 
korpsen en diensten is bij het Prismateam sterk ontwikkeld, hetgeen ook resulteert in 
steeds meer samenwerkingsverbanden op diverse vlakken. De divisiechef recherche van 
Hollands Midden meent dat de ondersteunende taak niet uit de verf komt en in feite 
minimaal is. Ook de informatie-uitwisseling_is volgens hem vaak eenzijdig, en hij had wat 
dat betreft wet meer verwacht van de opbouw van expertise en het uitventen daarvan 
door het kernteam. 

IV. 9.4 Preventie en bestuurlijke advisering 

Het kernteam brengt opgedane ervaringen, voorzien van preventieadviezen, met enige 
regelmaat in de vakpers (vgl. Ketelaar en Van der Zon 2002). Toch is het voorkomen van 
strafbare feiten een kernteamtaak die volgens de kernteamofficier nog onvoldoende 
wordt uitgeoefend. Met name de restproducten uit een onderzoek zouden meer voor 
preventieve doeleinden gebruikt moeten worden. Zo stelde men in een onderzoek vast 
dat zogenaamde foerageerbootjes, kleine boten die grote schepen van allerlei producten 
voorzien en die ook namens de rederij mensen aan en van boord brengen, gebruikt 
worden om cocaine van boord te halen. De kapitein van de fourageerboot bleek zich er 
niet van bewust dat hij op deze manier gebruikt werd. Het zou goed zijn om 
fourageerbedrijven er van op de hoogte stellen dat op deze wijze harddrugs heimelijk 
van boord gehaald worden en door hen aan land gebracht worden, zodat zij zelf 
maatregelen hiertegen kunnen treffen. In de toekomst wit het Prismateam zich dan ook 
meer gaan richten op deze taak. 

De manier waarop het Prismateam op dit moment de preventieve taak heeft 
gestructureerd is in de vorm van een matrix, door middel waarvan de opbrengsten voor 
zowel het wetgevende als lokale niveau van een onderzoek worden beschreven. Zo kan 
een bepaald onderzoek aanleiding zijn tot een voorstel tot oprichting van een meldpunt 
of tot verandering van (werk)processen bij de Vreemdelingendienst. Knelpunten worden 
ook aan mensen buiten de politie voorgelegd. Als voorbeeld hiervan is genoemd dat 
visumaanvragen belangrijke informatie kunnen opleveren in het kader van een 
onderzoek, maar dit werkproces is ondergebracht bij Buitenlandse Zaken en is als 
zodanig niet toegankelijk voor KTH. 

IV.10 Eerste evaluatieve beoordeling 

Allereerst kan worden opgemerkt dat KTH aantoont dat het erg zinvol is om met een 
'Lange adem' stelselmatig onderzoeken te verrichten op een aandachtsveld. Enigszins 
nadelig lijkt de inbedding in het grote kernkorps Haaglanden, doordat regionale ambities 
en eisen druk kunnen leggen op de landelijke taak van het kernteam. Ook maakt Prisma 
wat de informatiehuishouding betreft gebruik van het uniek Haaglandse GeneSys, wat 
niet bijzonder bijdraagt aan de uitwisselbaarheid met andere korpsen en diensten. 
Tegelijk zijn vanuit het Prismateam zelf wet enige belangwekkende vernieuwingen ten 
aanzien van specifieke software voor recherchedoeleinden ontwikkeld. 

Het kernteam Haaglanden/Hollands Midden is een prettige plaats om te werken: elf van 
de twaalf respondenten in de enquete beamen dit volmondig. Uit de vergaarde informatie 
blijkt zonneklaar dat het Prismateam een hoog niveau heeft bereikt wat het in de praktijk 
brengen van intelligence-led policing betreft. Uiteraard hangt dit samen met het 
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specifieke aandachtsveld waarop men zich richt, en dat zich uitzonderlijk goed leent voor 
een dergelijke aanpak. Het is beslist mogelijk om de opgedane expertise nog beter ten 
goede te laten komen van de gehele Nederlandse politie, zowel wat inhoudelijke kennis 
en informatiepositie betreft als meer generiek de manier van werken en organiseren. Het 
uitleren vindt nog onvoldoende plaats, en de afwezigheid van een daartoe geeigende 
landelijke kennisinfrastructuur is hier mede debet aan. Wellicht liggen er mogelijkheden 
om meer met het Potitle Kennis Net te doen, naar analogie van hetgeen bij KT NON 
wordt voorbereid. 

De prestaties van het kernteam waar het tactische operaties betreft zijn vanuit de 
Prisma-strategie vooral gericht op het zo effectief mogelijk beschadigen van de criminele 
organisaties, ongeacht of de inbeslagname plaats vindt in Nederland of elders op de 
wereld. Het doel is dus niet het zoveel mogelijk 'binnentrekken' van kilo's en verdachten. 
Desalniettemin is op zichzelf de 'score' vanaf 1996 met ongeveer 4.600 kilo in beslag 
genomen harddrugs en 110 aangehouden verdachten, deels op leidinggevend niveau, 
tientallen veroordelingen op substantiele straffen en inbeslagnames van geld en 
goederen ter waarde van meer dan 50 miljoen gulden niet gering voor een team deze 
omvang. 115  Het Prismateam werkt bovendien in feite als `grijs kernteam' binnen de 
structuur van het Haaglandse korps en betaalt daarvoor een zekere prijs in 
beschikbaarheid van haar capaciteit. Een belangrijk verschil met de Amsterdamse en (in 
mindere mate) Rotterdamse situatie is dat het beleid ten aanzien van prioritering en 
zaakskeuze nog wel op inhoudelijke gronden vanuit de kernteamfilosofie wordt gemaakt, 
waarbij het regiobelang nauwelijks een rol speelt. Voor de rest zijn de overeenkomsten 
echter treffend: de succesvolle innovatief ingestelde informatieafdeling wordt aan banden 
gelegd, en van de tactische capaciteit ging de afgelopen tijd een substantieel deel op aan 
het zitten in een uitkijkpost bij een ambassade en het in goede banen leiden van 
staatsbezoeken. Vanuit de solidariteit met het kernkorps is zoiets misschien begrijpelijk, 
maar het is niet goed voorstelbaar dat dit in overeenstemming is met hetgeen de 
ontwerpers van de kernteam-model oorspronkelijk voor ogen stond. Naar de definitie van 
wat een `uitzondering' of een 'calamiteit' is zou daarom beter moeten worden gekeken, 
waarbij het CPG een duidelijke positie zou kunnen innemen. Inmiddels is afgesproken dat 
beslissingen over de inzet bij calamiteiten in de toekomst worden voorgelegd aan de 
hoofdofficier. 

In haar internationale orientatie speelt KTH in de 'eredivisie', hetgeen opmerkelijk is voor 
een team van amper 50 mensen. In de samenwerking met Nederlandse korpsen heeft 
het team soms nog te kampen met enige weerstand, voortkomend uit de geschiedenis: 
ten tijde van de CoPa-onderzoeken was er een muur van geheimhouding opgetrokken die 
de samenwerking belemmerde. Men is druk doende dergelijke barrieres te slechten en 
lijkt daar goed in te slagen. 

De conclusies op basis van deze beschrijving liggen voor de hand. MTH levert een 
duidelijke meerwaarde, met name waar het kennis, informatiepositie en het tot stand 
brengen van duurzame Internationale samenwerkingsverbanden betreft. De 
informatiepoot verdient het om beschut en gekoesterd, en natuurlijk wet kritisch gevolgd 
te worden. De huidige inbreng vanuit het openbaar ministerie heeft een belangrijk 
aandeel in het succes en de slagvaardigheid van het team: het is niet verwonderlijk dat 
elf van de twaalf respondenten in de enquete de samenwerking met het OM als goed tot 
zeer goed omschrijven. De tactische capaciteit van KTH zou substantieel moeten worden 
uitgebreid: het is niet goed mogelijk om zware onderzoeken met minder dan tien 
medewerkers te draaien. Nagenoeg alle geInterviewde betrokkenen, inclusief de 
korpschef Haaglanden en diens hoofd OD, onderschrijven het capaciteitsgebrek. Te 

Deze cijfers zijn zoveel mogelijk 'netto' gecalculeerd op de eigen inbreng van het Prismateam, met 
uitzondering van de 441 kilo cocaine die bij onderzoek H in Costa Rica werd geconfisceerd: daar 
kwamen KTH en de plaatselijke opsporingsdienst 'elkaar tegen'. Enkele doorleveringen in het 
buitenland werden op rechtstreekse aanwijzing van KTH onderschept. Ook het aantal arrestaties en 
daarop volgende veroordelingen zijn bekend, met uitzondering van zeven recent aangehouden 
verdachten die nog voor de rechter moeten verschijnen. 
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overwegen valt om een samenwerkingsverband met een andere regio, bijvoorbeeld 
Utrecht aan te gaan. Op dit moment levert dit korps vanwege de afstand immers al 
nauwelijks een aandeel aan het `eigen' KTR. Het verplaatsen van KTH naar bijvoorbeeld 
Zoetermeer of een locatie in Hollands Midden zou betekenen dat de reistijd en daarmee 
de werving van medewerkers veel minder een probleem wordt, terwijI ook de 
parkeerproblemen zouden wegvallen. De recherche binnen Hollands Midden heeft zich 
bovendien ontpopt als een trendsetter waar het de implementatie van Abrio en 
soortgelijke vernieuwingen betreft, zodat het kernteam daar in een vruchtbare omgeving 
zou komen. Een verplaatsing naar Hollands Midden is echter nauwelijks realistisch, 
omdat Haaglanden nooit akkoord zal gaan met het opgeven van de status van kernkorps. 
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V Kernteam Rotterdam-Rijnmond 
Vooraf: korte geschiedenis en algemene gegevens 

Het kernteam Rotterdam-Rijnmond (verder KTRR) is werkzaam voor de politieregio's 
Zeeland, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond en telde eind 2000 formeel 66,2 
fte's. Het team ging in 1994 van start met als speerpunten voor het opsporingsbeleid 
Europese Fraude en Milieu, en is als zelfstandig opererende eenheid (Uitvoerende 
Eenheid 1) ondergebracht bij de Regionale Recherche Dienst van het kernkorps 
Rotterdam-Rijnmond. Het team maakt gebruik van de ondersteunende diensten als OT 
en CIE uit het korps: bij de Regionale Recherche Ondersteuning zijn uit efficiency-
overwegingen twee secties OT voor het kernteam ondergebracht. 116  In 1997 werd Zuid-
Oost Aziatische criminaliteit en zijn neerslag in Nederland als extra aandachtsveld voor 
het kernteam benoemd; in september 2001 is dit op last van het College van procureurs-
generaal omgezet in de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit in relatie 
tot de Rotterdamse haven. Er is een werkverdeling tot stand gebracht met de 
Rotterdamse Rivierpolitie, waarbij de eenheid Maritieme Recherche van deze dienst zich 
zal (blijven) richten op vormen van criminaliteit die zich geconcentreerd binnen de haven 
afspeelt, terwijI het kernteam georganiseerde criminaliteit aanpakt die gebruik maakt van 
de Rotterdamse haven. De andere aandachtsvelden zijn in de loop van de tijd 
afgestoten: EU-fraude ging in 1997 naar de FIOD en milieu werd in januari 2000 
overgedragen aan de Landelijke Milieu Groep van het KLPD. Per 1 maart 2002 heeft 
KTRR een nieuwe chef gekregen (Berenpas 2002). Tevens zal aan KTRR een XTC-team 
van 16 medewerkers worden toegevoegd, naar aanleiding van de kabinetsnota 
`Samenspannen tegen XTC'. De actuele organisatiestructuur is in beeld gebracht in figuur 
10. 

116  In een interview met een projectleider wordt gesteld dat drie van de zes OT-secties van de RRD 
permanent voor het kernteam beschikbaar zijn. 
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Figuur 10: organigram Kernteam Rotterdam-Rijnmond 
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• internationaal 

Volgens getnterviewde respondenten geldt in de dagelijkse praktijk voor 
kernteamrechercheurs dat men in de eerste plaats bij de RRD hoort. Iedere RRD-
rechercheur krijgt de kernteamopleiding, zodat er in dat opzicht geen onderscheid is 
tussen verschillende rechercheurs. In de praktijk werken ook rechercheurs die geen 
kernteamopleiding hebben aan kernteamonderzoeken. Iedereen is ook ondergebracht op 
dezelfde gang aan het bureau. Vanuit het OM wordt door de kernteamofficier aangegeven 
dat KTRR erg herkenbaar is binnen de RRD: er is seperaat overleg, aparte rapportages 
en ze doen een ander type zaken. 
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Beoordeling in de tussenevaluatie van 1998 117  

In 1998 gaf het IVA aan dat de inbedding van KTRR binnen de RRD veel schaalvoordelen 
opleverde, terwijl de eigenstandigheid vooral in het besluitvormingstraject en de 
financiering van de onderzoeken lag (Lensvelt-Mulders 1998). De samenwerking met het 
OM, de rest van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond en belangrijke partners verliep 
goed; met de dragende regio's Zeeland en Zuid-Holland Zuid was er voornamelijk een 
financiele relatie. Wel was het OM volgens sommige respondenten onvoldoende 
voorbereid op het 'klappen' van een grotere zaak. In de door het IVA onderzochte 
periode hadden alle onderzoeken het voorgeschreven CC Zwacri-traject doorlopen. Onder 
de kernteammedewerkers werd enthousiasme aangetroffen. Het maken van vele 
overuren werd als knelpunt gesignaleerd. 

Onderzoeksverloop 

Net zoals bij de overige teams bestaat het onderzoeksmateriaal uit drie categorieen: 
beleidsstukken, interviewmateriaal en de resultaten van de enquete onder huidige en 
voormalige medewerkers van KTRR. Er zijn acht interviews gevoerd met in totaal negen 
personen: het interview met de hoofdofficier van justitie kon wegens verhindering van 
zijn zijde op het laatste moment geen doorgang vinden. De respons op de enquete onder 
huidige medewerkers bedroeg met 35 inzendingen ongeveer 53%. Zes voormalige 
medewerkers zonden een enqueteformulier retour, maar omdat niet kon worden 
vastgesteld hoeveel voormalige medewerkers er waren is het responspercentage niet 
bekend. De medewerking aan het onderzoek vanuit het team verliep door misverstanden 
aanvankelijk wat stroef: de onderzoeker kreeg op locatie niet de telefonisch afgesproken 
stukken ter inzage. Uiteindelijk kwam er wat meer enthousiasme en leverde het 
onderzoek toch voldoende materiaal op. De kernteamchef fungeerde als contactpersoon 
en stelde zich open en toegankelijk op: nadere vragen werden zowel schriftelijk als 
mondeling beantwoord. Er werden 32 documenten ter beschikking gesteld, die deels ter 
plaatse werden bestudeerd. Een deel van de bestudeerde beleidsstukken was betrekkelijk 
abstract, en doelstellingen werden weinig concreet en meetbaar aangegeven. Specifieke 
projectdocumenten leverden meer concrete informatie op. Omdat het kernteam 
onderdeel uitmaakt van de RRD was het niet altijd mogelijk om informatie geheel en 
uitsluitend op het kernteam te betrekken (Knape 2001). De algehele indruk op basis van 
de bestudeerde stukken is dat er veel tijd wordt gestoken in het bewaken en verbeteren 
van kwaliteit en administratieve processen, en dat chronisch gebrek aan capaciteit in het 
team een relatief hoge werkdruk oplevert. 

V.1 Leiderschap 

Het management bij het kernteam Rotterdam-Rijnmond wordt permanent `scherp 
gehouden' door specifieke trainingen in het kader van Kwaliteit, Integriteit en 
Professionaliteit 	Verder is onder meer een dilemmatraining gevolgd en zijn 
lesbrieven ontwikkeld over 'Eenduidigheid in sturing' en het `Kwaliteitsmodel recherche'. 
De lesbrieven zijn bedoeld als basis voor een meerdaagse training op de onderwerpen 
Kwaliteit, Integriteit en Professionaliteit voor alle uitvoerende medewerkers. Het 
Rotterdamse korps gaat er prat op voorop te lopen in de introductie van 
informatiegestuurd politiewerk: binnen de RRD was men op dit punt bezig met een 
cultuuromslag. In de stukken wordt gerept van soms grote weerstand tegen bepaalde 
Abrio-producten, zoals het strategiedocument (Project Informatieplatform, 2001c: 2). 

De aansturing van het kernteam vanuit justitiele lijn gebeurt door de kernteamofficier, 
tevens hoofd Expertiseteam binnen het parket en CIE-officier. Elk kernteamonderzoek 
wordt aangestuurd door twee zaaksofficieren en parketsecretarissen onder regie van de 

117  De tussenevaluatie van de kernteams door het IVA in 1998 leverde een publieke eindevaluatie op 
(Gooren et al. 1998), en vertrouwelijke deelrapporten over de afzonderlijke teams. De belangrijkste 
bevindingen uit het deelrapport over het kernteam Rotterdam-Rijnmond (Lensvelt-Mulders 1998) 
worden hier globaal samengevat. 
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kernteamofficier. Deze op zijn beurt brengt yerslag uit aan de hoofdofficier, die 
rapporteert in de driehoek. In de enquete spreken 19 van de 35 respondenten zich 
uitgesproken positief uit over de samenwerking met het OM, terwiji 4 personen zich 
hierover negatief uitlaten. 

De kernteamchef van KTRR is een hoofdinspecteur, die intern ook verantwoording moet 
afleggen aan de chef van de RRD. Doordat deze laatste als zeer ervaren en 
gezaghebbend recherchechef een krachtig stempel drukt op zijn organisatie, kan dit de 
handelingsvrijheid van de Rotterdamse kernteamchef in vergelijking met zijn collega's 
elders in het land geringer maken. 

Vanuit de bestuurlijke lijn is er volgens meerdere respondenten tot voor kort nauwelijks 
belangstelling voor het kernteam getoond. Er werd eind 2001 gewerkt aan het 
organiseren van een kernteamdriehoek in de veronderstelling dat het nieuwe 
aandachtsgebied Rotterdamse haven de belangstelling wel zou stimuleren. De 
korpsbeheerder toonde zich zeer tevreden met de werkzaamheden vanuit KTRR, en 
benadrukte tijdens het interview dat de extra inspanning yanuit het kernteam ook van 
belang is voor de Internationale positie van Nederland. Hij ziet bestuurlijk geen hobbels 
wat betreft de implementatie van het aandachtsveld: het is volstrekt geaccepteerd, ook 
het regionaal college vindt het vanzelfsprekend. Wat betreft de balans tussen 
veiligheidsbelangen en economische belangen heeft de korpsbeheerder als burgemeester 
in een oudejaarstoespraak eind 2001 uitvoerig aangegeven dat goede zorg voor de 
veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel is van de kwalitatief hoogwaardige haven die 
Rotterdam is. Naar zijn mening wordt er over het algemeen op zeer positieve wijze over 
de veiligheidsbelangen in relatie tot de haven gesproken: men werkt nu zelfs 
gemeenschappelijk aan een 'havenveiligheidskeurmerk'. Rotterdam zou dat als eerste 
inyoeren en daarmee wellicht internationaal trendsetter kunnen worden: veiligheid is een 
mooi exportproduct. De korpsbeheerder verklaarde voorts dat ook in de beheersdriehoek 
periodiek wordt gesproken over strategie ten aanzien van onderzoeken en resultaten van 
het kernteam. De kernteams zijn er en functioneren goed, dat is verder geen punt van 
discussie. 

V.2 Beleid en strategie 

V.2.1 Missie, visie en strategie 

In de Kernteamregeling liggen de formele taken van de kernteams vast. De 
aandachtsgebieden van het Rotterdamse kernteam zijn de afgelopen jaren enige malen 
gewijzigd: van EU-fraude en zware milieucriminaliteit (vanuit het legendarische TCR-
onderzoek) via Zuid-Oost Azie naar de Rotterdamse haven. Formeel heeft overigens geen 
formele ontheffing plaatsgevonden van de aandachtsvelden milieu en Zuid-Oost Azle 
(Jaarplan 2000 Kernteam RR: 8; interview kernteamchef). 118  In de tweede helft van 
2001 zou de invulling van het nieuwe aandachtsgebied haven geleidelijk invulling moeten 
krijgen door een strategienota en de aanzet tot een criminaliteitsbeeldanalyse van de 
haven ()aarverslag 2000 Kernteam RR: 7). Uit de enquete komt naar voren dat 30 van 
de 35 respondenten het aandachtsgebied van het kernteam goed gekozen achten. 

De strategie van de RRD en het kernteam is te vinden in het beleidsdocument Op sporen 
naar 2006 (De Bruijn et al. 2000), en is kernachtig weergegeven in de 'vijf O's': 
Opsporen en vervolgen van criminele netwerken; Ontnemen van wederrechtelijk 

118  Er is geen document te achterhalen van de formele opdracht tot instelling van ZOA. Noch binnen de 
politie, noch bij het OM zijn op strategisch niveau de grote lijnen voor de invulling van dit 
aandachtsgebied geexpliciteerd (Burgersdijk et al. 2000: 6). Ook voor het nieuwe aandachtsveld 
Rotterdamse haven en indertijd het aandachtsgebied milieu liggen er geen formele richtinggevende 
opdrachten, iets waar ook de kernteamofficier enige verbazing over uitspreekt. Zo zijn er geen 
expliciete doelstellingen, en derhalve geen meetbare resultaten geformuleerd. Het hoofd van de RRD 
geeft desgevraagd aan dater inderdaad nooit een decharge voor ZOA is gekomen, ook al is daar vanuit 
de politie herhaaldelijk om gevraagd: "Dit soort besluiten komen niet expliciet op papier. Voor de 
haven hebben we de opdracht gekregen een projectopdracht te schrijven. Die schrijven we nu zelf." 
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verkregen voordeel; Opwerpen van barrieres tegen georganiseerde misdaad; 
Ondersteunen van districten en andere opsporingsdiensten; Openbaren van 
onderzoeksresultaten. Uit deze Opsomming blijkt dat naast repressie ook preventie de 
nadrukkelijke aandacht heeft: in elk onderzoek wordt namelijk de vraag gesteld hoe de 
criminele organisatie zo succesvol heeft kunnen groeien. 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

V.2.2 Inzicht, verkennend onderzoek en intelligence 

In de loop der jaren heeft KTRR relatief veel energie gestoken in informatiewerk en het 
ontwikkelen van inzicht in de aandachtsvelden. Dat leidde onder meer tot publicaties op 
het gebied van zware milieucriminaliteit en tot een goed inzicht in met name Chinese 
criminaliteit. Er zijn verkennende en vergelijkbare onderzoeken geweest naar 
milieucriminaliteit, mensensmokkel uit China en EU-fraude. Aanvankelijk was het project 
Zuid-Oost Azle (ZOA) in 1997 opgezet als kenniscentrum: gedurende de eerste twee jaar 
is dan ook vooral gewerkt aan het opbouwen van expertise door het verzamelen en 
ontsluiten van informatie met betrekking tot de aard, ernst en omvang van criminele 
activiteiten vanuit de ZOA-landen en aan het verdiepen van contacten, op basis waarvan 
steun kon worden verleend aan operationele teams in binnen- en buitenland (Jaarplan 
2000 Kernteam Rotterdam-Rijnmond: 4-5). Het CPG drong echter aan op het genereren 
van (meer) eigen operationele onderzoeken (Voortgangsrapport 1999, Kernteam RR: 3- 
4). In de eindevaluatie van het ZOA-project werd vastgesteld dat door de 
opsporingsgerichte samenstelling het ZOA-team uiteindelijk niet in staat was geweest tot 
het maken van strategische analyses de twee ZOA-analisten beperkten zich tot het 
maken van operationele analyses. Een CBA vanuit ZOA is er nooit gekomen. Ook kregen 
de ZOA-activiteiten minder prioriteit dan lopende onderzoeken, en was door de gekozen 
constructie van taakaccenthouders de kennis erg persoonsgebonden en daarmee 
kwetsbaar georganiseerd. Bovendien was ZOA door de geringe eigen bezetting sterk 
afhankelijk van de bereidwilligheid van regiokorpsen om (kleinere) onderzoeken uit te 
voeren ten behoeve van het `grotere beeld': de samenwerking was daarvoor te 
vrijblijvend (Burgersdijk et al. 2000; Mul en Pols, z.j.: 10). 119  

Om de opbouw van expertise en kennis met betrekking tot het nieuwe aandachtsgebied 
Rotterdamse haven te waarborgen is binnen het kernteam als speciale eenheid het 
'Expertisecentrum Haven' ingericht, waaraan het maken van CBA's en trendanalyses is 
toevertrouwd. Hierbij kan worden voortgebouwd op de expertise die de Rotterdamse 
Rivierpolitie (met name de Maritieme Recherche), de Douane en de FIOD de afgelopen 
jaren hebben opgedaan. Tevens gaat met operationele onderzoeken in het land 'bijlopen' 
waarin de Rotterdamse haven in beeld komt (Berenpas 2002). Gepoogd wordt om de 
verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit in de logistieke processen van de 
haven in beeld te krijgen, teneinde door gerichte interventies criminele sleutelfiguren te 
kunnen aanpakken en op die manier de clandestiene bedrijfsvoering stelselmatig te 
verstoren. 

Opsporingsonderzoeken van het Rotterdamse kernteam komen uiteindelijk tot stand 
volgens de landelijke lijn van projectvoorstellen die via de weegploeg en de CC Zwacri 
aan het CPG worden voorgelegd. In Rotterdam functioneert er echter voorafgaand aan 
dit traject een pre-weegploeg, bestaande uit het hoofd expertiseteam van het OM, het 
hoofd van de FIOD en de chef kernteam alsmede politievertegenwoordigers uit andere 
regio's (Jaarverslag 2000 Kernteam RR: 23-24). 120 121 122 Op basis van de inventarisaties 

119  De ZOA-expertise is per september 2001 ondergebracht bij het IAM van het KLPD. Omdat het IAM zelf 
geen operationele activiteiten verricht wordt dit door enkele respondenten als een ongunstige 
ontwikkeling gezien. Nu wordt immers alleen nog het mensensmokkel-deel opgepakt; andere 
criminaliteitsvormen in het Chinese milieu, zoals verdovende middelen, liquidaties en fraude, blijven 
liggen. Bovendien kan IAM zelf geen onderzoeken bijlopen, zodat er veel informatie verdwijnt. 

120  Analisten van de regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden hebben hiertoe gezamenlijk een 
weeginstrument ontwikkeld (Weegfactoren. Checklist inventarisatie en prioritering criminele groepen, 
z.j.). 
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van criminele samenwerkingsverbanden die vanuit de criminaliteitsbeeldanalyses warden 
gegenereerd beslist dit gezelschap welke zaken warden voorgelegd aan het MT van de 
RRD. Het MT beslist welke zaken doorgaan naar de afdeling projectvoorbereiding van de 
RRD. Daar wordt een projectvoorstel gemaakt, gevolgd door een projectplan. Dit wordt 
door de HOvJ aangeboden aan het CPG ter weging en prioritering. Volgens de chef 
kernteam is er tot dusver nog nooit een projectplan afgewezen. Deze constructie 
fungeerde als Platform ZGC, zodat aanvankelijk de noodzaak om tot een 
Informatieplatform in formele zin niet nodig werd geacht (Voortgangsrapport Kernteam 
RR 1999: 2). Desondanks is er in 2000 een project Informatieplatform op gang gebracht, 
teneinde conform het OMP de beste werkwijze voor een Informatieplatform kernteam te 
ontwikkelen (Startnotitie Informatieplatform kernteams, 2000; Project 
Informatieplatform 2001, 2001c; De Vries en Jansen 2001). Het Informatieplatform is de 
benaming voor verschillende fasen in het informatie- en sturingsproces, met drie 
verschillende entiteiten: (1) Infodesk, (2) Projectvoorbereiding (levert 
informatieproducten) en (3) management (beslismomenten). Het platform zal de 
verschillende facetten in het proces van informatieverzameling (criminaliteitsbeelden), 
beslismomenten (weegmodellen), opsporing (criminele groepen) en de verschillende 
actoren (kernteam, RRD, ROOD en de districten) aan elkaar. De samenstelling van het 
Informatieplatform is nagenoeg gelijk aan de pre-weegploeg (Project Informatieplatform 
Kernteam, 2001: 1; De Vries en Jansen, 2001; Notulen 20 maart 2001 Stuurgroep 
Informatieplatform Kernteam; interview kernteamchef). 

V.2.3 Opsporingsonderzoek 

In de praktijk worden er nogal wat onderzoeken gedraaid die ondersteunend zijn aan 
hetgeen binnen de RRD als geheel gebeurt. 19 van de 35 respondenten in de enquete 
vinden de onderzoeken van het team passen binnen het aandachtsgebied, en 26 
respondenten vinden de gedraaide onderzoeken kernteamwaardig. Zie verder de 
resultaten-paragraaf 9. 

V.2.4 Ondersteuning van de regio's 

Bij de tussenevaluatie constateerde het IVA al in 1998 dat de samenwerking met Zeeland 
en Zuid-Holland Zuid in de praktijk bijna uitsluitend van financiele aard was (Lensvelt-
Mulders, 1998: 3, 17). De samenwerking met de twee regio's die capaciteit leveren aan 
het kernteam verloopt ook nu niet in alle gevallen optimaal. Uit teleurstelling over het 
uitblijven van werkelijke samenwerking heeft het regiokorps Zeeland, een van de drie 
deelnemende korpsen, onlangs besloten om zich te gaan richten op het Kernteam 
Zuid. 123  De consequenties van deze beslissing waren ten tijde van het onderzoek eind 
2001 nog niet geheel duidelijk. De Zeeuwse divisiechef Recherche toont zich duidelijk 

121  De chef kernteam geeft desgevraagd aan dat de pre-weegploeg bestaat uit: hoofd kernteam, hoofd 
CIE, Kernteamofficier, hoofd Projectvoorbereiding, recherchechefs ZHZ en Zeeland, hoofd recherche 
rivierpolitie en een FIOD-chef en twee strategische analisten. 

122  Input voor nieuwe projectvoorstellen komt uit restinformatie, uit de regio's Zuid-Holland-Zuid, Zeeland 
en Haaglanden, uit de districten van Rotterdam-Rijnmond, en uit rechtshulpverzoeken. Na veredeling 
vindt dergelijke informatie zijn weg in het CBA (interview chef kernteam). 

123  De kernteamleiding plaatste bij lezing van de concept-tekst in april 2002 de kanttekening dat er op 
initiatief van Rotterdam-Rijnmond veelvuldig contact is geweest met Zeeland, en dat het korps oak 
participeert in het informatieplatform van KTRR. Een actieve participatie van medewerkers vanuit 
Zeeland is er niet geweest, wat vooral te maken had met de grate reisafstand naar Rotterdam. De 
regiopolitie Zeeland werkt inmiddels op een groat aantal terreinen samen met de zuidelijke regio'S. Dat 
geldt oak voor de samenwerking tussen de parketten Middelburg en Breda. Zij willen nu oak de 
samenwerking op het gebied van de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit gestalte 
geven. Op 3 oktober 2001 heeft hiertoe de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket 
Middelburg namens de beheersdriehoek van de regiopolitie Zeeland een brief geschreven aan het 
college van procureurs-generaal met het verzoek in te stemmen met de overgang van het 
arrondissementsparket Middelburg c.q. regiopolitie Zeeland naar het Kernteam Zuid te 's-
Hertogenbosch. 
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meer te spreken over het `groene' kernteam Zuid dan over het `grijzei kernteam 
Rotterdam-Rijnmond. Hoewel hij meent dat in bedding in een kernkorps goed is om "om 
grip te krijgen op wat een kernteam doet", is hij van mening dat het in Rotterdam 
misbruikt is. Zijn visie op de kernteams is dat het een apart recherchekorps is dat naast 
de divisiechef van de regiorecherche staat en "niet zoals in Rotterdam onder de 
divisiechef". Voor de overige korpsen (Zuid Holland Zuid en Zeeland) heeft dit er 
volgende deze respondent onder meer in geresulteerd dat "de deuren gesloten bleven en 
we geen kijk in de keuken kregen, terwijI daar vanuit onze verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid wel behoefte aan was". 

V.2.5 Preventie en bestuurlijke advisering 

In de bestudeerde stukken is hierover vrijwel niets gevonden. 

V.2.6 Actuele reorganisaties 

Er werd geen documentatie aangetroffen van belangrijke actuele reorganisaties met 
betrekking tot KTRR. 

V.2.7 Kwaliteit rechercheprocessen 

De kernteamofficier geeft desgevraagd aan voorheen nogal kritisch te zijn geweest over 
de kwaliteit van het door KTRR geleverde werk, maar sinds het opdoen van enige 
ervaring elders is deze functionaris van mening veranderd: de kwalitatieve opbouw van 
procesdossiers is erg goed, en ook de projectvoorbereiding is op orde. De hierbij te 
hanteren werkwijzen zijn sinds enige jaren in detail beschreven (Van onderzoeksdossier 
naar procesdossier, z.j.). 

V.2.8 Ontwikkeling van deskundigheid en expertise 

In het ZOA-project waren aanvankelijk alleen recherchemensen opgenomen. In 1999 
werd besloten de materiedeskundigheid te versterken door een sinoloog in te huren 
(Voortgangsrapport Kernteam RR 1999: 4; Mul en Pols, z.j.: 7). Deze fungeerde als 
vraagbaak, verzorgde lezingen en publicaties en zette onder meer een databank op van 
Chinese karakters en tatoeages (Voortgangsrapportage januari-juni 1999 Kernteam RR: 
5; Soudijn z.j., 2000). Ook bouwde het team een eigen ZOA-bibliotheek op (De Bruijn et 
al, 2000: 11). 

Er is ook gebruik gemaakt van andere deskundigen, waaronder een criminoloog van de 
Erasmus Universiteit (Voortgangsrapportage januari-juni 1999 Kernteam RR: 7). In de 
enquete geven 24 van de 35 respondenten aan dat zij de expertise van het kernteam 
over de gehele linie als goed beoordelen. 

V.2.9 Innovatieve opsporingsmethoden en —technieken 

In Rotterdam is veel ervaring opgedaan met de audiovisuele registratie van het 
verdachtenverhoor, waartoe een professionele infrastructuur is aangelegd en in 
samenwerking met een psycholoog een Protocol videoverhoor is vastgesteld 
(Voortgangsrapport Kernteam RR 1999: 12; Jaarverslag Kernteam RR 2000: 5). Ook op 
het terrein van digitale dossiervorming en het aanleveren van dergelijke dossiers aan 
justitie (het ‘bibliotheeksysteerni) is door het kernteam in samenwerking met het OM 
geInvesteerd (Voortgangsrapport Kernteam RR 1999: 11). De dig itale tapkamer bij het 
RIC biedt als mogelijkheden onder meer het op locatie uitluisteren van gesprekken en 
het overseinen van videobeelden (Jaarverslag 2000 Kernteam Rotterdam-Rijnmond, 
2001: 16). In het kader van bijzondere opsporingsmethoden wordt onder meer met 
peilbakens en geavanceerde methoden van infiltratie gewerkt (idem: 26). Rotterdam wil 
in de komende periode in het kader van IGO en Abrio met name vernieuwing brengen in 
het omzetten van operationele informatie in tactische en strategische omgevingsanalyses 
(De Vries en Jansen 2001; Project Informatieplatform Kernteam, 2001). Overigens ziet 
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men hierbij het nieuw te ontwikkelen Hydra-systeem niet als geschikt voor het uitvoeren 
van strategisch-tactische analyses, omdat het een bedrijfsprocessensysteem betreft 
(Project Informatieplatform 2001c: 3). 

Uit de enqu8te ten slotte komt naar voren dat van de 35 respondenten er 20 voldoende 
ruimte voor vernieuwend recherchewerk vinden; 4 personen gaven aan dat dit voor hen 
niet het geval was. 

V.2.10 Samenwerking 

Nationaal is onder meer samengewerkt met de kernteams Noord- en Oost Nederland en 
Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek, met de dCRI en met de regio's Zuid-
Holland-Zuid en Zeeland. Verder met de Kmar, FIOD, IAM, BVD, IND, AID, 
Arbeidsinspectie, Spoorwegpolitie, diverse recherchedivisies van regiokorpsen en RBT's, 
en diverse buitenlandse opsporingsdiensten (Jaarplan 1999 Kernteam RR: 5; 
Voortgangsrapportage januari-juni 1999 Kernteam RR: 2,4). Een FIOD-medewerker is 
als liaison permanent bij de RRD gestationeerd. ZOA leverde vooral inhoudelijke 
assistentie bij onderzoeken: tot het draaien van zelfstandige kernteamwaardige 
onderzoeken is het niet gekomen. ZOA-medewerkers 'liepen' onderzoeken 'bij' om te 
kijken of er mensen in voorkomen uit het zelf ontwikkelde databestand, waarin alle 
bekende criminelen en criminele feiten waren opgenomen. Op die manier konden soms 
relaties tussen zaken worden gelegd. Ook werd advies gegeven over zaken als verhoren 
en omgangsvormen. Er werd door ZOA met regiokorpsen in heel Nederland 
samengewerkt, met uitzondering van Amsterdam, waar men volgens geInterviewde 
kernteammedewerkers een eigen 'Chinezenman' had en geen prijs stelde op de 
Rotterdamse ondersteuning. Op herhaalde schriftelijke verzoeken om informatie vanuit 
KTRR werd niet gereageerd. Omdat de Amsterdamse Chinezenkenner geen CID-status 
had kon hij geen PV's opmaken, wat de samenwerking Oberhaupt moeilijk zou hebben 
gemaakt. 

Internationaal maakte het ZOA-team deel uit van een contactennetwerk van 
gelijksoortige teams, waartussen grotendeels op informele basis informatie en 
inschattingen werden uitgewisseld. Ook organiseerde men een internationale 
bijeenkomst in 1999. De informatievoorziening vanuit de ZOA-landen en met name China 
liet steeds te wensen over door het gesloten karakter van de betreffende samenlevingen 
(MW en Pols, z.j.: 10). Ook justitiele samenwerking met deze landen was problematisch 
vanwege omslachtige procedures en met het oog op de aard van het regime ter plaatse 
en de mogelijkheid van opleggen van de doodstraf voor drugsdelicten (Nut en Pols, z.j.: 
10, 62). Dit gegeven beperkte enorm in de uitvoering van het aandachtsgebied 
(interview kernteamofficier). Uit de enquete komen meerdere signalen naar voren dat de 
informatie-uitwisseling met het buitenland nog allesbehalve vlot en vlekkeloos verloopt. 

V.2.11 Communicatie van beleid en strategie 

Kernteamofficier en hoofd kernteam overleggen maandelijks, en participeren tevens in 
het managementoverleg van de RRD. De kernteamofficier participeert verder in het 
platform ZGC, het ICO en de werkgroep ZGC. Ook houdt hij de recherche-officier en de 
hoofdofficier op de hoogte van relevante ontwikkelingen met betrekking tot KTRR. Het 
hoofd kernteam neemt deel aan het overleg kernteamchefs en de werkgroep ZGC 
(Voortgangsrapportage 1999 Kernteam RR: 1) Met de projectleiders overlegt het hoofd 
kernteam wekelijks, met de zaaksofficieren naar behoefte; de projectleiders overleggen 
vrijwel dagelijks met de zaaksofficieren. 124  Er is tweewekelijks projectleidersoverleg. 

Intern wordt gecommuniceerd middels het personeelsblad, het intranet en maandelijkse 
bijeenkomsten met personeel, de RRD-middagen (Jaarverslag 2000 Kernteam RR: 8). 125  

124  De RRD kent junior-, 'gewone' en senior-projectleiders met verschillende bevoegdheden. 

125  In interviews wordt gesproken over tweemaandelijkse bijeenkomsten voor alle 420 RRD-ers. 
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Verdere overlegmomenten zijn: de dagelijkse ochtendbriefing per project, de 
tweewekelijkse grote briefing per project (Knape 2001). Zaaksoverleg vindt plaats 
afhankelijk van de behoefte, onder meer naar aanleiding van de inzet van bepaalde 
opsporingsmethoden. Uit de enqueteresultaten blijkt dat 20 van de 35 respondenten 
vinden dat de bestaande overlegvormen een goede informatieoverdracht tot stand 
brengen; slechts twee personen zijn het met deze stelling oneens. 

V.2.12 Toetsing en verbetering 

In Rotterdam wordt de evaluatiefunctie zodanig serieus genomen dat men er een 
afzonderlijk Bureau Evaluatie voor heeft ingericht. Als gevolg daarvan worden 
onderzoeken en projecten daadwerkelijk geevalueerd. Het project ZOA bijvoorbeeld is in 
2000 ten behoeve van het CPG geevalueerd, waarbij naar voren kwam dat het team 
behoudens enige verbeterpunten volgens afspraak functioneerde (Jaarverslag 2000 
Kernteam RR: 4-6; Burgersdijk 2000b: 7; Burgersdijk et al. 2000b). Er werden echter 
geen kernteamwaardige zaken gedraaid, met uitzondering van een onderzoek naar 
mensensmokkel dat naar KTNON is gegaan. Van de 35 medewerkers die aan de enquete 
deelnamen gaven er 20 aan dat evaluatie van onderzoeken binnen het kernteam in 
voldoende mate plaats vinden. Zelf geeft het Bureau Evaluatie in 2000 aan dat aan de 
hand van het Kwaliteitsinstrument Recherche/ZwaCri de gedraaide projecten weliswaar 
als uitzonderlijk goed blijken te zijn geevalueerd, maar dat hiermee uitsluitend naar het 
proces en niet naar de resultaten van het werken volgens de voorgeschreven procedures 
wordt gekeken (Burgersdijk 2000b: 6). 

V.2.13 Financieel rechercheren 

Er is aangekondigd dat de financiele expertise de komende jaren zal worden uitgebouwd 
(De Bruijn et al. 2000: 41). Een en ander is ondergebracht bij de Specialistische Eenheid. 
Het onderwerp komt verder aan bod in 'Op sporen naar 2006', in de jaarplannen en er is 
een afzonderlijke notitie aan gewijd die is goedgekeurd door het MT van de RRD. In elk 
operationeel projectplan wordt het onderwerp opgenomen en in elke 
verantwoordingsrapportage wordt er over gerapporteerd. 

V.2.14 Digitaal rechercheren 

Hierover wordt gerapporteerd dat er in 2000 veel tijd is besteed aan het in kaart brengen 
van de (on)mogelijkheden (Jaarverslag 2000: 15). De concrete resultaten van deze 
inspanningen worden echter niet duidelijk gemaakt. 

V.3 Personeelsmanagement 
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V.3.1 Formatie en bezetting 

Op basis van de Kernteamregeling kent het kernteam Rotterdam-Rijnmond een 
formatieve sterkte van 66,2 fte's. In de stukken is de precieze toedeling per 
aandachtsveld en operationeel onderzoek te vinden (Voortgangsrapportage januari-juni 
Kernteam RR, 1999: 5, 6, 10, 12). Het Jaarplan 2000 geeft aan dat de feitelijke inzet op 
kernteamtaken veel hoger ligt door werkdruk en prioriteitsstelling door het management 
van de RRD (Jaarplan 2000 Kernteam RR: 3). Er worden door de krapte in het 
personeelsbestand veel overuren gemaakt. 126  

V.3.2 Ontwikkeling en behoud deskundigheid; opleidingen 

Het kernteam wordt gemanaged vanuit de filosofie van de lerende organisatie. Dit 
betekent dat er in ieder geval op papier veel tijd in opleidingen en evaluaties wordt 

126  De kernteamleiding tekende bij deze passage aan dat er in vergelijking met andere kernteams bij KTRR 
niet kan worden gesproken over relatief veel overuren. 
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gestoken. Het gegeven dat er betrekkelijk veel medewerkers met weinig recherche-
ervaring instromen heeft de RRD er toe gebracht een speciaal opleidingstraject 'Start' in 
te richten waarbij nieuwe medewerkers door middel van werkend leren gaandeweg 
vertrouwd worden gemaakt met de recherche. Een projectleider, een coordinator en twee 
vaste hoofdagenten bieden een leer- en oefenomgeving die als introductie in de RRD-
organisatie functioneert. Dit model heeft inmiddels landelijke belangstelling gekregen. 
Ook is er voor nieuw personeel voorzien in een eigen leergang georganiseerde 
criminaliteit en juridische training in samenwerking met de Erasmus Universiteit 
(Jaarverslag 2000 Kernteam RR: 12). 127  Voorts hebben RRD en kernteam in eigen 
beheer opleidingen ontwikkeld waar die niet door het LSOP konden worden aangeboden. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde en 
ervaren mensen bij het kernteam binnen te halen, zodat de eisen met betrekking tot 
ervaring zijn bijgesteld (Knape 2001). Voortdurende werving en selectie vergen op 
zichzelf weer veel capaciteit van het team, met name bij het management. Volgens 
verscheidene bronnen is het grote verloop in personeel mede te wijten aan het gegeven 
dat er door de tijdelijke toewijzing van het aandachtsveld geen specifieke functies zijn 
gecreeerd, waardoor een aantal functies (met name tactisch rechercheurs) lager is 
ingeschaald dan vergelijkbare functies, en medewerkers worden geprikkeld om te 
vertrekken. 128  De voortdurende vernieuwing van het medewerkersbestand vergt een 
stevige inzet op scholing, maar het opleidingspercentage dat men nastreeft (5,5 tot 6%) 
wordt niet gehaald (laarverslag 2000 Kernteam RR: 11-12; De Bruijn et al. 2000: 66). 
Ook de doelstelling van de beroepsvaardighedentraining wordt overigens niet gehaald, 
hetgeen echter niet leidt tot het innemen van wapens (Jaarverslag 2000 Kernteam RR: 
12). 

In de enquete gaven 24 van de 35 respondenten aan, voldoende opleidingskansen in het 
kernteam te vinden. 1 persoon was het hier niet mee eens. 20 personen gaven aan in 
een inspirerende omgeving te werken, 2 personen meenden dat dit niet het geval is. 

Van de zes voormalige kernteammedewerkers die aan de enquete deelnamen, gaven 
twee personen aan dus hun bij het kernteam ontwikkelde deskundigheid optimaal nu 
optimaal wordt benut: Een respondent was hier negatief over. Twee personen zouden 
collega's aanraden om ook aan een kernteam deel te nemen, twee personen zouden dit 
niet doen. 

V.3.3 Functionerings - en beoordelingsgesprekken 

Over deze gesprekken wordt gerapporteerd in de viermaandelijkse rapportages, waarbij 
de realisatie wordt afgezet tegen de doelstellingen uit het jaarplan. Voor de jaren 1998 
tot en met 2001 waren de realisatiecijfers respectievelijk 45%, 82%, 67% en 70%. De 
kernteamchef gaf na diens interview nog aan dat exitgesprekken met iedere 
vertrekkende medewerker worden gehouden en een functionerings- en 
beoordelingsgesprek minimaal eenmaal per jaar, maar dat lukt door werkdruk en andere 

127  Hoewel het Start-traject dus een geslaagde greep lijkt, wijst de RRD-chef er tijdens het interview op dat een 
dergelijke basale opleiding eigenlijk bij het ICR zou moeten kunnen worden gevolgd, maar daar zijn geen 
opleidingen voor. Nu is de RRD de eigen projectleiders daarvoor kwijt. 

128  Uit interviews komt naar voren dat zowel de KTRR-rechercheurs (in schaal 7) als de coOrdinatoren 
(schaal 8) bij andere kernteams In een naasthogere loonschaal zouden kunnen werken. Het IVA wees 
in 1998 al op deze problematiek (Lensvelt-Mulders 1998: 14, 24). Een werkgroep die werd ingesteld 
om een en ander te onderzoeken adviseerde inmiddels om per uitvoerende eenheid 10 rechercheurs in 
een hogere schaal te zetten. Het hoofd RRD geeft echter desgevraagd te kennen dat het een kwestie 
van perceptie Is: elders wordt een andere terminologie gebruikt, maar rechercheurs in Rotterdam-
Rijnmond hebben per saldo evenveel kans om in een schaal acht functie te komen. Dat slechts tien van 
de 35 respondenten in de enquete van mening zijn voldoende te verdienen geeft evenwel aan dat de 
beleving hier tamelijk negatief is: gemiddeld over alle kernteams !evert deze vraag immers een 
positieve score van 51% op. 
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omstandigheden niet altijd (Knape 2001). 129  Het korps hanteert hiervoor standaard-
formulieren, die worden aangevuld met specifieke RRD-vragen. Van de zes voormalige 
kernteammedewerkers in de enquete gaven er drie aan inderdaad een laatste gesprek te 
hebben gehad, een respondent gaf aan dat dit niet het geval was geweest. 

V.3.4 Betrokkenheid bij totstandkoming doelstellingen 

Er zijn binnen het kernteam en de RRD verscheidene werkgroepen betrokken bij het 
uitwerken van het NKP-model, en leidinggevenden hebben Abrio-producten ter adoptie 
gekregen ter monitoring en stimulering van het gebruik ervan. 

Er wordt in het kader van het K.I.P.-traject aandacht geschonken aan integriteit. 
Respondenten in de interviews toonden zich over het algemeen positief over de sfeer bij 
het kernteam. Er wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid, wat meer 
mogelijkheden oplevert om het werk in overleg op de beste manier in te richten. Dit zou 
in contrast staan met de manier waarop elders in het korps met de medewerkers wordt 
omgegaan. Zoals een rechercheur zei: "Hier word je als een volwassene behandeld, aan 
de basis als een kleuter". 

V.4 Middelenmanagement 

V.4.1 Financien 

Het kernteam kent een gedetailleerde verslaglegging en begroting, toegeschreven naar 
de diverse operationele activiteiten (Jaarverslag 2000 Kernteam RR; Jaarplan 2001 
Kernteam RR; Implementatie nieuwe Kernteam-regeling, Politie Rotterdam-Rijnmond). 
Men werkt met budgethouders die maandelijkse overzichten krijgen en vrij zijn om 
binnen het toegewezen budget naar eigen inzicht te schuiven. Viermaandelijks krijgt het 
MT ter bewa king het totale budgetoverzicht, mede ter rapportage naar de korpsleiding. 
Niet bestede middelen mogen worden gereserveerd. Vanzelfsprekend ziet een externe 
accountant toe op de correctheid van een en ander. 

V.4.2 informatiehuishouding 

Diverse respondenten in de interviews en de enquete geven aan dat de tijd die verstrijkt 
door het proces van pre-weging en het daaropvolgende landelijk traject er voor zorgt dat 
veel informatie niet meer actueel is en bijvoorbeeld telefoonnummers opnieuw moeten 
worden achterhaald. Ook zou het KTRR nog niet gelukt zijn om een werkbare manier te 
vinden om restinformatie effectief te benutten. Het daartoe ontwikkelde Abrio-formulier 
werkt nog niet bevredigend. In de enquete gaven 22 van de 35 respondenten aan dat de 
informatiesystemen van het kernteam goed zijn, terwijI er op deze stelling geen enkele 
uitgesproken negatieve reactie kwam (over alle kernteams gezien geeft 12% een 
negatief oordeel). 

V.4.3 Materiaal en materieel 

Externe leveranties vinden plaats conform de korpsrichtlijnen, verder wordt een afweging 
gemaakt naar prijs, prestatie en deskundigheid. Er wordt uit overwegingen van efficiency 
gebruik gemaakt van een centrale pool van voertuigen, verbindingsmiddelen en 
operationele middelen (Jaarverslag 2000 Kernteam RR: 15). Uit de interviews blijkt dat 
er voldoende materiaal beschikbaar is. 

129  Een geInterviewde manager geeft aan dat exitgesprekken uitsluitend plaatsvinden als de betrokkene 
het korps verlaat. 
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V.5.1 Algemeen 

De planning- en controlcyclus speelt zich af in de vorm van viermaandelijkse rapportages 
en het Kwaliteitsinstrument ZwaCri (Kwaliteitsmanagement en voortgangsbewaking, 
2000: 4; Jaarverslag 2000 Kernteam: 17; Burgersdijk 2000b). De sturing van 
onderzoeken vindt plaats op basis van onderliggende projectplannen; bijsturing gebeurt 
uitsluitend met instemming van de kernteamofficier en het hoofd kernteam. Er wordt 
zoveel mogelijk op uniforme wijze gewerkt, onder meer door gebruik te maken van 
standaardformulieren (Jaarverslag 2000 Kernteam RR: 5; diverse modelformats). De 
werkwijze en informatieproducten zoals ontwikkeld vanuit Abrio worden geleidelijk 
ingevoerd. Er is geen afzonderlijk Kwaliteitsbureau bij de RRD, de implementatie vindt 
plaats vanuit de afdeling Controlling & Evaluatie (De Bruijn en Burgersdijk 2000: 2 ff.). 
Deze afdeling timmert wat het bevorderen van kwaliteitszorg binnen de RRD betreft 
overigens stevig aan de weg (Burgersdijk 2000a, 2000b; De Bruijn en Burgersdijk 2000; 
diverse evaluaties). 

Over de planning van onderzoeken verklaren 15 van de 35 respondenten in de enquete 
dat deze goed gebeurt, 1 respondent vindt het niet goed lopen, de rest heeft geen 
oordeel. 

V.5.2 Besturing, beheersing en doorlichting van processen 

Het kernteam legt middels jaarplannen, begrotingen en tussentijdse rapportages 
verantwoording af aan het ministerie van BZK. Omdat het onderdeel vormt van de RRD 
moet ook langs die lijn door middel van beleidsstukken en Maraps de planning- en 
controlcyclus worden bediend. Omdat het hierbij gehanteerde format afwijkt van hetgeen 
landelijk gebruikt wordt, levert dit voor een deel dubbel werk op. 

V.6 Waardering door klanten/opdrachtgevers 

De Turkse autoriteiten hebben in een zaak in 2000 van hun waardering blijkgegeven 
(Jaarverslag 2000: 20). De expertise van het ZOA-team werd door verscheidene 
instanties in binnen- en buitenland gewaardeerd om de kwaliteit van de informatie 
(Jaarverslag 2000: 20). Desalniettemin zou de door ZOA verstrekte informatie soms te 
traag, onvolledig, onjuist of te algemeen zijn geweest (Jaarverslag 2000: 17). 

De kernteamchef geeft aan dat er tot dusver sprake is van tevredenheid bij het openbaar 
ministerie en het korps Rotterdam-Rijnmond (Knape 2001). Mocht er zich in de toekomst 
een negatieve waardering voordoen, dan zal dat aanleiding vormen tot het formuleren 
van verbeterpunten. 

V.7 Waardering door personeel 

De korpsenquete bracht voor de RRD relatief gunstige uitkomsten, die zijn besproken in 
kleine groepen medewerkers en hebben geleid tot een grote mate van betrokkenheid 
(Jaarverslag 2000: 4). Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek van eind 1999 kwam 
naar voren dat er waardering bestond voor de leiding binnen de RRD en het contact en 
de samenwerking met collega's. 13°  Als verbeterpunten werden met name genoemd: 
loopbaanmogelijkheden, salaris, manier van leiding geven, morele betrokkenheid bij het 
korps, betrokkenheid van de korpsleiding, en communicatie en informatie. Ook de als 
hoog ervaren werkdruk en het grote aantal vacatures beinvloeden de waardering over 
het werken binnen de RRD negatief (Jaarverslag 2000: 5, 21; Medewerkers Tevredenheid 
Onderzoek, z.j.). Overigens komt uit de interviews naar voren dat bij het samenstellen 
van onderzoeksteams wordt gezorgd dat de kernteampoot nooit vacatures heeft, zodat 
kernteamonderzoeken steeds op voldoende capaciteit kunnen rekenen. 

1" De respons op het MTO bij het kernteam lag overigens fors lager dan bij de RRD als geheel. 
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V.9 Eindresultaten 
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In de enquete geeft het merendeel, namelijk 20 van de 35 respondenten aan de 
deelname aan het kernteam als (zeer) positief te ervaren (57% tegenover een 
kernteamgemiddelde van 78%). Geen enkele respondent spreekt zich hier negatief uit. 

V.8 Waardering door de maatschappij 

Net zoals andere kernteams heeft KTRR moeite cm op dit onderdeel van het 
kwaliteitsmodel zinvolle indicatoren te vinden. Vermeld wordt dat het boek 	betaalt, 
bepaalt' dat werd geschreven door een medewerker van het kernteam over misstanden 
in de afvalverwerkings- en milieubranche, de nodige publiciteit en waardering kreeg bij 
het uitkomen in 1999. 

V.9.1 Inzicht en verkennend onderzoek 

Er is door KTRR een inventarisatie gemaakt van 64 criminele samenwerkingsverbanden 
in het kernteamgebied. Negen daarvan werden onderwerp van nader onderzoek. 23 
groepen worden voor nadere prioritering aangeboden aan de pre-weegploeg. 

Medewerkers van ZOA gaven interne en externe presentaties, brachten readers uit, 
publiceerden artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en de politiele vakpers, en 
gaven interviews aan kranten (Soudijn z.j.; Soudijn 2000). 

Enige resultaten die betrekking hebben op inzicht en expertise zijn vanwege hun 
samenhang met operationele onderzoeken onder de volgende paragraaf 'opsporing' 
geplaatst. 

V.9.2 Opsporing 

26 van de 35 respondenten uit de enquete geven aan de resultaten van de 
opsporingsonderzoeken als goed tot zeer goed te beoordelen: niemand is hier 
uitgesproken negatief over. In onderstaand overzicht zijn de afgeronde onderzoeken 
vanaf 1998 weergegeven, waarbij de projectnamen zijn vervangen door willekeurige 
letters. Voorts is een indeling gemaakt naar Kernteam Milieu, project ZOA en overige 
onderzoeken. 

Kernteam Milieu 

In 1998 werden de activiteiten van het kernteam Milieu door de verwachte overgang 
naar de Landelijke Milieu Groep (LMG) en door capaciteitsgebrek, vooral gericht op 
onderzoeken die in 1999 door de LMG zouden kunnen worden opgepakt. Er vond een 
verkennend onderzoek plaats naar internationale handel in CFK's en een spin-off van het 
vooronderzoek A naar handel in partijen vervuilde grond, dat door het CPG als 
kernteamwaardig onderzoek is aangewezen. In hetzelfde jaar werden twee verkennende 
opsporingsonderzoeken afgerond, waarvan er den werd uitgevoerd door politie 
Gelderland-Zuid en de ander werd geIntegreerd in onderzoek A. Voorts werd in februari 
1999 een bureaustudie afgerond naar de problematiek rend luchtemissies, waarvan de 
resultaten aan belanghebbenden werden verzonden. Een marktverkennend onderzoek 
naar 'intermediairs' werd in 1999 afgerond met het boek 'Wie betaalt, bepaalt'. Tot slot 
ondersteunde het Kernteam Milieu opsporingsonderzoeken in vier regio's. In 1999 
verleende het kernteam Milieu bijstand in het RRD-onderzoek A en in een onderzoek van 
VROM. Er werden geen nieuwe onderzoeken meer voorbereid vanwege de overgang naar 
de LMG. Wel trachtte men een werkvoorraad te creeren voor de LMG. In 2000 werd 
onderzoek A (na aanzienlijke vertragingen) afgerond: er werden in totaal 52 verdachten 
gehoord, van wie er elf werden aangehouden; het ingezonden onderzoeksdossier had 
betrekking op 26 verdachten. Het totale fiscale nadeel in de onderzochte zaken bedroeg 
ruim 7,3 miljoen gulden. De uiteindelijke afloop wat betreft veroordelingen en ontneming 
kon niet worden vastgesteld. 
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Project ZOA 

In 1998 kwam het project herhaaldelijk in de pers, en er werd een themadag 
georganiseerd. ZOA verleende assistentie in diverse onderzoeken in het land. Ook 
werden een analyse van het eigen functioneren en een syllabus mensensmokkel 
vervaardigd. In 1999 werd bij negen operationele onderzoeken binnen en buiten de regio 
en bij acties van de Arbeidsinspectie en de Spoorwegpolitie alsmede in de horeca 
ondersteuning verleend door het verstrekken van informatie. Twintig maal werd 
ondersteuning verleend bij het afhandelen van rechtshulpverzoeken. Een tweetal 
voorbereidende onderzoeken werden ter beslissing voorgelegd. Tevens werd een artikel 
gepubliceerd, interviews gegeven en vijf congressen in het buitenland bijgewoond. 

In 2000 besteedde het ZOA-team het grootste deel van de tijd aan ondersteuning van de 
Britse autoriteiten inzake de Dover-zaak (aantreffen van 58 dode Chinezen). ZOA 
ondersteunde verder zeven operationele onderzoeken, waaronder reeksen overvallen en 
afpersingen en enige liquidaties; er werden meerdere aanhoudingen verricht. Ook 
ondersteunde men een toenemend aantal onderzoeken naar smokkel van harddrugs 
(XTC, heroine en cocaine) naar Zuidoost Azie. Men bereidde een negental onderzoeken 
voor en verrichtte publicitaire activiteiten, waaronder het samenstellen en verspreiden 
van een tweetal readers. In 2001 deden zich elf overvallen/afpersingen en vier 
ontvoeringen/gijzelingen voor, alien in relatie tot Chinese restauranthouders. Voorts werd 
assistentie verleend bij een moordzaak. Het ZOA-team liep twee onderzoeken op 
mensensmokkel bij en was betrokken bij een drietal zaken rond ecstasy: een 
laboratorium werd opgerold, in Canada werd een grote partij pillen afkomstig uit 
Nederland ontdekt en in Nieuw-Zeeland werden drie Chinezen aangehouden in verband 
met de invoer van een groot aantal XTC-pillen. In september 2001 werd het 
aandachtsgebied ZOA op last van het CPG overgedragen aan de afdeling Informatie-
Analyse en Mensensmokkel van het KLPD. Het nieuwe aandachtsgebied van KTRR is 
havengerelateerde georganiseerde criminaliteit; in januari 2002 zou de projectgroep 
Haven van start gaan. 

Overige onderzoeken 131  

Onderzoek B startte in 1994 en had betrekking op handel in verdovende middelen, 
fraude en het plegen van liquidaties. Het onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten 
werd in 1998 afgerond. Alle verdachten die in voorlopige hechtenis zaten zijn 
veroordeeld, de hoofdverdachte kreeg levenslang. Er werd onderzoek gedaan naar de 
ontneming van minimaal 7,5 miljoen gulden aan crimineel vermogen. De afloop kon niet 
worden vastgesteld. 

Onderzoek C betrof handel in verdovende middelen door met name Turkse criminelen en 
liep van januari 1997 tot oktober 1998; de reikwijdte is gaandeweg sterk uitgebreid. Op 
dit onderzoek werden ongeveer 29 fte's ingezet. Er werden 41 verdachten aangehouden 
en 105 kilo heroine in beslag genomen, in totaal werd 69 jaar gevangenisstraf uitgedeeld 
en er werd voor f 625.000,- aan conservatoir beslag gelegd (Voortgangsrapportage 
januari-juni 1999: 8). Ook in Turkije werd voor US$120.000 beslag gelegd op twee 
woningen. Twee criminele organisaties werden geheel ontmanteld. 

Onderzoek D richtte zich op een criminele organisatie die zich bezig hield met het 
vervalsen van creditcards, hetgeen de creditcardmaatschappijen een schade berokkende 
van meer dan een miljoen gulden. DR onderzoek vergde de inzet van iets minder dan 
tien fte's gedurende de periode juni 1998 en april 1999, en leverde uiteindelijk twaalf 
verdachten op. Hiervan werden er twee veroordeeld tot 15 maanden en 3 maanden; 

131  Op het moment van onderzoek waren er nog geen onderzoeken op het nieuwe aandachtsgebied 
Rotterdamse haven gestart, omdat dit pas enkele maanden daarvoor was geintroduceerd. 
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twee hoofdverdachten bleven op vrije voeten en staan gesignaleerd. Over dit onderzoek 
werd een artikel aan het Algemeen Politieblad geleverd. 

Onderzoek F betreft een onderzoek naar mensensmokkel op basis van een scan-
rapportage, opgesteld door het ZOA-team. Dit begon in 1998 met dossieronderzoek, 
waarbij vier medewerkers van de rivierpolitie en de Kmar ondersteuning verleenden. In 
1999 werd het onderzoek gestaakt door gebrek aan activiteiten van de hoofdverdachte. 
In 2000 werd het gedurende korte tijd heropend, maar bij gebrek aan perspectief 
overgedragen aan de regio Noord- en Oost Nederland. 

Van februari 1999 tot februari 2000 werkten 21 opsporingsambtenaren aan het 
onderzoek G, een milieuonderzoek naar illegale stortingen waarbij met diverse andere 
diensten en regio's werd samengewerkt (3aarplan Kernteam RR 1999:7; 
Voortgangsrapportage Kernteam RR januari-juni 1999: 10). Er werden zes verdachten 
aangehouden. 

Een van de meest omvangrijke rechercheo-nderzoeken naar georganiseerde criminaliteit 
in Nederland, het onderzoek H naar een criminele organisatie die langere tijd in de regio 
actief was, werd vier jaar lang als embargo-onderzoek gedraaid door KTRR. In de 
slotfase werkten 35 rechercheurs aan het onderzoek; uiteindelijk werden zo'n honderd 
aanhoudingen verricht; 12 hoofdverdachten gingen in verzekerde bewaring. In totaal 
werd 15 ton hasj in beslag genomen en er is een mogelijke betrokkenheid bij 480 kilo 
cocaine. In het onderzoek werden tal van geavanceerde opsporingsmethoden en - 
technieken ingezet, waaronder een dozijn voornamelijk buitenlandse politieinfiltranten en 
allerlei vormen van technische observatie. De verdachten worden onder meer 
beschuldigd van de grootschalige smokkel van hasj, grondstoffen voor synthetische 
drugs en sigaretten zonder banderol. Er zou bij deze criminele organisatie sprake zijn van 
stelselmatige infiltratie in de bovenwereld. Eind 2001 was het strafrechtelijk deel van het 
onderzoek beeindigd, het financieel onderzoek zou tot halverwege 2002 doorlopen. Eind 
maart 2002 zou deze zaak voor de Rotterdamse rechtbank komen. 

In 1999 draaide een financieel onderzoek 3 in het kader van rechtshulp naar een van de 
verdachten die in de C-zaak in Turkije is aangehouden. Het onderzoek werd in 2000 
afgerond met een afgerond dossier dat naar Turkije werd verstuurd. 

In 1999 begon onderzoek K inzake drugssmokkel, eveneens een uitloper van onderzoek 
C. In dit onderzoek werd de hoofdverdachte in 2000 tot zes jaar gevangenisstraf en 
100.000 gulden boete veroordeeld; een tweede verdachte trof een schikking van 10.000 
gulden. Twee verdere verdachten werden internationaal gesignaleerd, later aangehouden 
en na verhoor heengezonden. 

In 2001 startte een onderzoek L, bestaande uit een reeks deelonderzoeken op 
vuurwapens en handel in verdovende middelen. Er was eind 2001 zeven kilo cocaine in 
beslag genomen en zes verdachten aangehouden; het onderzoek loopt in 2002 door. 

V.9.3 Ondersteuning van de regio's 

In de eerste helft van 1999 werden er in het kader van liquidaties en verdovende 
middelen vijf onderzoeken ondersteund (Voortgangsrapportage januari-juni 1999 KTRR: 
3). Op het thema overvallen en afpersingen werden tien onderzoeken ondersteund 
(Voortgangsrapportage januari-juni 1999 KTRR: 4-5). Ook op mensensmokkel werd in 
het kader van een rechtshulpverzoek ondersteuning geleverd (Voortgangsrapportage 
januari-juni 1999 KTRR: 4). Vanuit het taakgebied Zuid-Oost Azie (het ZOA-team) zijn er 
in 1999 negen operationele ondersteuningen geleverd voor politieregio's, horeca-acties 
en acties van de Algemene Inspectie Dienst. Twintig maal werd ondersteuning geboden 
in het kader van rechtshulpverzoeken (Voortgangsrapport 1999 Kernteam RR: 4). Uit de 
enqueteresultaten blijkt dat 10 van de 35 respondenten van mening is dat het kernteam 
voldoende ondersteuning levert aan de kernkorpsen. 3 personen zijn het daar niet mee 
eens. 
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V.9.4 Preuentie en bestuurlijke advisering 

In de bestudeerde stukken is weinig expliciets over preventieye activiteiten van het 
kernteam te vinden, en de resultaten van de enquete wijzen in dezelfde richting: slechts 
3 van de 35 respondenten antwoorden positief op de stelling dat de werkzaamheden van 
het kernteam voldoende preventieve maatregelen opleveren ter voorkoming van 
strafbare feiten, en eveneens 3 personen menen dat de aanpak van de preventieve 
maatregelen lgoed' is. Uit de documentatie kan een rapportage worden genoemd ten 
behoeve van het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel betreffende Chinese 
legale vakantiereizen die uitmonden in illegaal verblijf. Deze publicatie werd verspreid 
onder Europese politieorganisaties. Voorts zijn de afgelopen jaren vanuit het Kernteam 
milieu de rapportages 'Wie betaalt, bepaalt' en 'Schone schijn bedriegt' yerschenen. 
Vanuit ZOA zijn de readers 'Chinese criminaliteit felt en fictie', `De Tao van 
mensensmokkel' en '(Ver)stand van zaken' verschenen. In 2001 is naar aanleiding van 
een tactisch onderzoek de bestuurlijke rapportage `ZelfReinigend Vermogen' opgesteld. 

V.10 Eerste evaluatieve beeordeling 

De inbedding van het kernteam in de RRD is een eerste discussiepunt. De (voormalige) 
kernteamchef die werd geInterviewd is er van overtuigd dat de organisatorische positie 
van het kernteam binnen de RRD synergie en voordelen oplevert (Knape 2001). Andere 
geInterviewde leidinggevenden uit KTRR lieten soortgelijke geluiden horen. De feitelijke 
inzet van recherchecapaciteit op zware, kernteamwaardige zaken vanuit de RRD zou 
groter zijn dan alleen vanuit het kernteam mogelijk zou zijn geweest. Ook het gegeven 
dat het kernteam kan 'meeliften' op allerlei ondersteunende diensten zoals het Bureau 
Evaluatie is een voordeel. Vanuit de operationele slagvaardigheid en efficiency pleit er 
dus veel voor een dergelijke constructie. Anderzijds brengt het met zich mee dat lokale 
prioriteiten sterk op de yoorgrond treden: het kernteam fungeert in de actuele praktijk 
als de RRD-afdeling voor langdurige onderzoeken met hoog afbreukrisico (afscherming). 
Met het nieuwe aandachtsgebied Rotterdamse haven hoeft dit op zichzelf geen probleem 
op te leveren, vooropgesteld dat er voldoende zware onderzoeken kunnen worden 
gegenereerd. Het gegeven dat de beleidsvrijheid van de chef kernteam, door diens 
ondergeschiktheid aan de chef RRD, mogelijkerwijs is ingeperkt is wel een punt van 
overweging. Rechtstreekse aansturing vanuit het landelijk niveau wordt daardoor 
bemoeilijkt. 

Wat betreft de meerwaarde van KTRR ten opzichte van de RRD kan worden vastgesteld 
dat een g root deel van de onderzoeken, inclusief actuele onderzoeken waarover hier niet 
wordt bericht, geen duidelijke relatie heeft met de aandachtsgebieden. Het 
aandachtsgebied Zuid-Oost Azle heeft wet ondersteuning en inhoudelijke expertise, maar 
nooit kernteamwaardige onderzoeken opgeleverd, en het aandachtsgebied haven is nog 
te vers om dergelijke onderzoeken te genereren, laat staan af te ronden. Een grote zaak 
als het onderzoek H, maar ook eerdere onderzoeken naar bijvoorbeeld Turkse 
heroinehandel hebben niets met enig aandachtsgebied te maken, maar wet met het 
verzorgingsgebied Rotterdam-Rijnmond. Voor het merendeel gaat het om onderzoeken 
die de RRD vermoedelijk ook buiten kernteamverband met de dan beschikbare capaciteit 
had kunnen draaien. Het kernteam biedt wellicht betere mogelijkheden cm 
embargozaken te draaien, daarin ligt dan een meerwaarde. Bovendien geven 
genterviewde kernteammedewerkers aan dat sommige kernteamonderzoeken, zoals H, 
een lange adem en veel geduld vragen. Dat zou binnen de reguliere teams moeilijker zijn 
op te brengen. Hierdoor wordt het mogelijk om ook de topcategorie criminelen, die zich 
door goede afscherming en innesteling in de bovenwereld lang weten te handhaven, toch 
onderuit te halen. Met name dat laatste argument telt, daartoe zijn immers de kernteams 
ingericht, nog los van enig aandachtsveld. 

Wanneer het aantal veroordelingen en inbeslagnames van drugs en andere gevaarlijke 
contrabande als wapens in ogenschouw wordt genomen, moet worden vastgesteld dat de 
resultaten weinig bemoedigend zijn. Vanuit de milieutaak werd wederom expertise 
ontwikkeld, maar er kwamen weinig substantiele zaken uit voort. ZOA leverde evenmin 
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veel zaken op, waarbij overigens de precieze bijdrage van dit team aan alle genoemde 
onderzoeken van andere diensten niet geheel duidelijk wordt. De categorie `overige 
onderzoeken' leverde enkele vangsten van in heroine handelende Turkse criminelen op, 
maar dergelijke zaken had de RRD ook los van de kernteamconstructie kunnen draaien. 
Voor de zaak rond creditcard-fraude geldt hetzelfde. Aileen het onderzoek H is werkelijk 
van kernteamformaat, en had waarschijnlijk niet zonder grote problemen buiten het 
kernteam kunnen worden gedraaid. 

Naast deze overwegingen dient te worden bedacht dat een vergelijking tussen dit 
kernteam en de grotere RRD niet helemaal terecht is, omdat de RRD en haar 
dienstleiding wat kwaliteit, vakmanschap en innoverend vermogen betreft een zeer 
goede reputatie heeft in de Nederlandse recherchewereld. Er is bijvoorbeeld een gedegen 
systeem van projectselectie en -voorbereiding opgezet, wat echter eens te meer 
zichtbaar maakt dat er dubbel en tijdrovend werk wordt verricht door deze exercitie op 
landelijk niveau nog eens te herhalen. Ook het gebruik van het kwaliteitsinstrument 
ZwaCri en de daaruit voortkomende resultaten toont aan dat er in Rotterdam 
recherchewerk van hoog niveau wordt verricht. 

Rotterdam heeft in zekere zin wat `pech gehad' met de toebedeling van 
aandachtsgebieden, in de zin dat men moeilijke onderwerpen kreeg die veel inhoudelijke 
voorbereiding vergden. Dat bijvoorbeeld het aandachtsgebied ZOA geen 
kernteamwaardige onderzoeken opleverde was ook volgens de kernteamofficier niet aan 
het team te wijten: die hebben hun werk goed gedaan. Opmerkelijk blijft wel dat het 
ZOA-team er voor zover valt na te gaan niet in is geslaagd om een gedegen strategisch 
criminaliteitsbeeld te produceren waar het criminele groepen betreft: wel werden 
materie-inhoudelijke rapportages vervaardigd. Het gegeven dat er niet werd 
samengewerkt met 'Amsterdam', en dat bijvoorbeeld ook politie Haaglanden eind jaren 
negentig haar twee runners op Chinezenzaken een ander taakveld heeft gegeven 
indiceert dat dit aandachtsgebied in Nederland niet de aandacht krijgt die het zou 
verdienen. Inwerken op een dergelijk weerbarstig en moeilijk toegankelijk veld kost ten 
minste twee jaar, en tegen de tijd dat de materiedeskundigheid bij ZOA op peil was koos 
het CPG voor omschakeling naar een nieuw aandachtsveld. De keuze voor het 
aandachtsgebied haven is overigens beslist te rechtvaardigen, en sluit uitstekend aan bij 
de gegroeide aandacht voor de logistiek van georganiseerde criminaliteit die ook bij 
andere kernteams zichtbaar is. Opmerkelijk is wel dat er blijkbaar vanuit het CPG geen 
schriftelijk vastgelegde grondslag wordt gegeven aan het toekennen en ontheffen van 
taakgebieden. Wij zijn dit ook bij andere kernteams tegengekomen. In een tijd waar op 
de werkvloer vrijwel ieder gebruik van een opsporingsmiddel uitvoerig moet worden 
geprotocolleerd is het merkwaardig dat strategische beslissingen op hoog niveau niet 
worden genotuleerd en vastgelegd in een regeling. 

Voor de meeste medewerkers van het kernteam staat de meerwaarde in ieder geval 
buiten kijf: 30 van de 35 respondenten in de enquete acht de kernteams onmisbaar in de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, zonder een enkele negatieve reactie op 
deze stelling. 

De door verscheidene respondenten en ook in de documentatie gesignaleerde 
inschalingsproblematiek zorgt voor diverse ernstige problemen in de bezetting, 
continuiteit en deskundigheid binnen het kernteam. Dit is eens te meer aanleiding om zo 
spoedig mogelijk tot een landelijke systematiek op functiewaardering en inschaling te 
komen. 

De bevinding dat het regiokorps Zeeland zich heeft gericht op een ander kernteam dan 
dat waaraan formeel 1 procent van de capaciteit moet worden geleverd wijst er eens 
temeer op dat aan de communicatie en samenwerking tussen kernteams en niet-
kernkorpsen nog het een en ander schort. Deze betrokkenheid dient structureel te 
worden versterkt, wit men het argument dat lokale inbedding zo belangrijk is voor het 
goed functioneren van een kernteam overeind kunnen houden. Het argument dat 
Zeeland geen zware onderzoeken zou kunnen opleveren gaat niet op, daar immers 
bekend is dat bijvoorbeeld Vlissingen de aandacht geniet van internationale 
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drugssmokkelaars. Bovendien verklaarde de divisiechef Recherche desgevraagd "We 
melden wel degelijk onderzoeken aan Rotterdam-Rijnmond, maar het is ons niet duidelijk 
op welke gronden de prioriteitsstelling tot stand komt". 

Preventie op basis van de inzichten en activiteiten van het kernteam is tot dusver slechts 
in beperkte mate uit de verf gekomen, met name in de vorm van publicaties betreffende 
het aandachtsgebied Zuid-Oost Azle en het terrein milieu. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat met het nieuwe aandachtsgebied haven bestuurlijke en bedrijfsmatige 
preventie een vanzelfsprekend onderdeel gaat worden van het handelingsrepertoire van 
KTRR, maar dit punt verdient niettemin de nodige aandacht. Instrumenten die hiertoe bij 
andere kernteams zijn ontwikkeld om bijvoorbeeld de behoeften van 'klanten' in dezen 
duidelijk te krijgen kunnen daarbij van nut zijn. 
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VI Kernteam Zuid-Nederland 
Vooraf: korte geschiedenis en algemene gegevens 

Het kernteam Zuid-Nederland (KTZ) is ontstaan op 18 februari 1994 (Van Zwol 1998b: 
2). 132  Het team had oorspronkelijk tot taak, onderzoeken te verrichten naar inbreu ken op 
de maatschappelijke en/of economische integriteit (de vervlechting van "onder- en 
bovenwereld"), maar doet de laatste jaren voornamelijk onderzoeken op synthetische 
drugs (zie paragraaf VI.2.1). Vijf regio's participeren in het kernteam: Brabant Zuid-Oost 
als kernkorps, en verder Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Limburg-Noord en 
Limburg-Zuid. Recentelijk heeft ook de regio Zeeland zich hierbij aangesloten. KTZ is 
zelfstandig gehuisvest en valt beheersmatig onder het regiokorps Brabant Zuid-Oost. Het 
team telt in totaal formatief 77,2 fte's, waarvan 55 vast, 7,6 flexibel en 6 bovenformatief 
(reorganisatieplan november 2001). De feitelijke sterkte eind 2000 inclusief de Unit 
Synthetische Drugs (USD) bedroeg 123,2 fte's (Jaarverslag 2000 Kernteam Zuid-
Nederland, 2001: 10; mededeling KTZ april 2002). 

In mei 1997 startte de USD, die bij KTZ beheersmatig werd ondergebracht. De USD viel 
aanvankelijk als (relatief) zelfstandige, herkenbare eenheid financieel en gezagsmatig 
buiten het kernteamregime, maar was wel in hetzelfde gebouw gehuisvest. Uit interviews 
komt naar voren dat het belangrijkste verschil tussen de teams is dat KTZ meer 
expertise heeft op recherchegebied ('de boef') en de USD meer op het terrein van 
synthetische drugs ('de materie'). Daarnaast draait KTZ de langlopende onderzoeken, 
terwijI de USD zich toelegt op de 'korte klappen'. Men deelde al langere tijd bepaalde 
ondersteunende voorzieningen met het kernteam. Met ingang van het jaar 2000 nam 
KTZ de beheersmatige en ondersteunende organisatie van de USD voor haar rekening 
(Beleidsplan 2000 KTZ/USD). De zeggenschap over de USD valt onder de kernteam-
driehoek. De landelijk co6rdinerend officier van Justitie synthetische drugs is door de 
hoofdofficier te Den Bosch gemandateerd gezagsdrager. De USD had in januari 2000 een 
formatieve capaciteit van 46 fte's. De Unit is in 2000 door het ITS gedvalueerd (Bakker 
et al. 2000). Om die reden valt de USD buiten het huidige evaluatieonderzoek, als komt 
de Unit door de organisatorische samenhang tussen beide teams nog wel enkele keren 
aan de orde. De actuele organisatiestructuur, na de verandering begin 2002, is in beeld 
gebracht in figuur 11. 

132  Het kernteam Zuid-Nederland (KTZ) werd tot 1 januari 2000 (het van kracht worden van de Regeling 
Kernteams) het Interregionaal Recherche Team Zuid-Nederland genoemd. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

207 



•• -7. 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

organigram 

KTZ/USD 

Buitenwereld 
USD 

"FM 

Driehoek 
BZO 

Buitenwereld 
KTZ 

SFEtie- 
=Onderzoeken= 

OVJ 

KTZ 

Recherche- 
1 1 111111111111 

ondersteuning 
1111 14 11111111111

voorbereiding Proie 

Figuur 11. Organigram KTZ/USD 

14 11 1 

(

OC 

11111111111111 
Kortlopende 
111 1 11111111111 

Onderzoeken 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

3 0 	El 311 E3 	Cf 	E 
3:Efeditijfgb:0:t 

-ere'redV r."R"P`rf ra-r 

7.3 Li 62 tt.LI LI L1 U la U LI LI Lti LI, 
0100003300000faME, 

-3 U 15 0 U „irk 311.„01,40r10,0,43_000_, 
i:Beditfkop tclerAtvcI 

mum m  

=Kernteamwaard- 
	Onderzoeken 

I pnpnrla 

-7-7KTZ= 

Wory-I 

33:20013C1c0,9015530,31?,0563E7WW3.023% 

PcKatidee&teuriirts-44:3, 
.1E'rz erPo% clenc3mBr353 mum s 

10 El 0 0 0 CI Cf fitgrped 

PEPE3CT0FLEX-eEtitleVe AI 0 
LOIDE10,00 r3 Q,E,430  

0 El r_i 	E"- C.1 
•ninorp„1-1 

Uondersteu 
209 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

Beoordeling in de tussenevaluatie van 1998 133  

Het IVA kwam in haar tussenevaluatie in 1998 tot de conclusie dat de gedraaide 
onderzoeken over het algemeen ook door de regiokorpsen zelf hadden kunnen 
worden verricht (Van Zwol 1998b). Over de meerwaarde wordt op dat moment 
door externe partners wisselend geoordeeld: waar het OM waardering toont, 
wordt vanuit de regionale recherchedienst de nadruk gelegd op de nadelige 
consequenties voor de eigen organisatie. Van die zijde wijst men er ook op dat 
veel tijd en energie verloren zou gaan aan allerlei beheersproblemen. 
Medewerkers van het kernteam zelf meenden dat er meer menskracht en 
middelen nodig waren om langdurig grote onderzoeken te kunnen uitvoeren. Zij 
zagen de meerwaarde van het team vooral in informatieveredeling, het opbouwen 
van expertise en het ontwikkelen van een niet-traditionele aanpak van 
georganiseerde criminaliteit. De driehoek zag de meerwaarde vooral in het 
bevorderen van samenwerking in het ressort. Organisatorisch zouden nog diverse 
zaken niet goed geregeld zijn. 

Onderzoeksverloop 

Net zoals bij de overige teams bestaat het onderzoeksmateriaal bij dit 
deelonderzoek uit drie categorieen: beleidsstukken, interviewmateriaal en de 
resultaten van de enqu'ete onder huidige en voormalige medewerkers van KTZ en 
USD. Er zijn tien interviews gevoerd met het hoofd kernteam, het hoofd USD, de 
kernteamofficier, de coordinator informatievoorziening, een onderzoeksleider, een 
OC-lid, de divisiechef Recherche van het kernkorps, de korpsbeheerder en 
korpschef, de chef divisie recherche Zeeland (dit betrof een telefonisch interview) 
en een drietal recherchechefs van regiokorpsen in Zuid-Nederland. De respons op 
de enquete onder huidige medewerkers bedroeg met 69 inzendingen ongeveer 
56%. Negentien voormalige medewerkers zonden een enqueteformulier retour. 
De medewerking aan het onderzoek vanuit het team was erg goed. Een 
beleidsfunctionaris fungeerde als vast contactpersoon, en iedereen toonde zich 
zeer bereidwillig en behulpzaam. Er werden 30 documenten ter beschikking 
gesteld en grotendeels ter plaatse bestudeerd. De concrete resultaten van 
opsporingsonderzoeken werden pas bij het bespreken van de concept-rapportage 
in april 2002 ter beschikking gesteld. De algehele indruk op basis van de 
bestudeerde beleidsstukken is dat veelal het NKP-model, zoals voorgeschreven in 
het Informatiemodel Kernteams, wordt gehanteerd. 134  De beleidsplannen van 
kernteam en USD vertonen de afgelopen jaren zeer veel overlap. Ook viel de 
onderzoekers op dat bepaalde stukken binnen de organisatie van 1999 tot en met 
2001, zoals Maraps, jaarverslagen en bedrijfsplannen, inhoudelijk nauwelijks van 
elkaar verschillen. Zowel in het Beleidsplan KTZ 2000 als in dat voor 2001 wordt 
gesteld dat dit jaar voor KTZ een ontwikkelingsjaar is. 

VI.1 Leiderschap 

De kernteamchef is rechtstreeks verantwoordelijk voor het kernteam. De 
korpschef van het regiokorps Brabant Zuid-Oost heeft, mede namens de 
korpschefs van de overige deelnemende regio's, de uiteindelijke leiding over het 
kernteam. In het korps Brabant Zuid-Oost is echter, zoals in de meeste 
regiokorpsen sinds 'Van Traa', de plaatsvervangend korpschef de 
eindverantwoordelijke functionaris voor de recherche. Het management van het 

133  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 KTZ (Van Zwol 1998) worden 
hier globaal samengevat. 

134  Tot 2000 gebruikte men het 'vijfvenstermodel': koppeling werkgebied (income), werkaanbod 
en middelen (input), realisatie (throughput), producten (output) en effecten (outcome). 
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kernteam overlegt periodiek met de korpsleiding van de kernregio: de divisiechef 
recherche staat buiten deze lijn, en in die zin is KTZ duidelijk een 'groen' team. 
De USD heeft een eigen hoofd, dat naast de kernteamchef staat. 

Het gezag over KTZ wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie; de 
hoofdofficier heeft de dagelijkse leiding gemandateerd aan de kernteamofficier. 
De samenwerking verloopt volgens alle betrokkenen goed. De 
kernteammedewerkers tonen zich in de enquete dan ook voor het merendeel 
(61%) uitgesproken positief over de samenwerking met het OM; slechts 3% is 
hierover negatief. Vanuit het openbaar ministerie wordt de tweehoofdige leiding 
van KTZ en USD door een officier van justitie aangestuurd. De kernteamchef 
geeft aan dat het OM de topstructuur van het nu voorliggende reorganisatieplan 
ronduit slecht vindt, omdat men daardoor weinig vat heeft op het primaire proces 
van het team. De kernteamofficier bevestigt desgevraagd dat het OM de voorkeur 
zou geven aan een hoofd en een plaatsvervangend hoofd, en voegt daar aan toe 
dat het inmiddels grote kernteam niet past binnen de structuur van het 
korpsbeleid van Brabant Zuid Oost. 135  De korpsbeheerder en korpschef wijzen er 
op dat volgens hen de USD een landelijke en het kernteam een ressortelijke 
taakstelling heeft (het ondersteunen van de zwacri-divisies en het afvangen van 
bovenregionale onderzoeken), en dat bovendien het zwaartepunt van de USD ligt 
op het zijn van expertisecentrum en bij het kernteam op het draaien van grote 
onderzoeken. De korpsbeheerder verklaart tijdens het interview dat zowel hij als 
de hoofdofficier van mening waren dat er een eenhoofdige leiding moest zijn. De 
korpschef geeft aan dat is gekozen voor een tweehoofdige leiding "op 
rechtspositionele gronden". Op termijn zal er volgens de korpschef echter wel, 
conform de uitspraak van het ministerie van BZK, een organisatie worden 
gevormd. 

Onderzoeken komen veelal tot stand via het ressortelijk Informatieplatform. Wat 
de selectie en aansturing van kernteamonderzoeken betreft, geven vrijwel alle 
geInterviewde divisiechefs uit de zuidelijke regio's aan dat de invloed van de 
regiorecherche op de toewijzing van onderzoeken gering is. Zij hebben hun 
inbreng in het Informatieplatform onder leiding van de hoofdofficier van justitie, 
maar de regio's hebben desondanks vergeefs geprobeerd om daar onderzoeken 
'te slijten'. Zij klagen er dan ook over dat de route naar de PG's en de afwegingen 
die daarbinnen worden gemaakt, niet transparant is. 

De beheersmatige verantwoordelijkheid voor het kernteam ligt bij de 
korpsbeheerder van het kernkorps Brabant Zuid-Oost. Deze heeft, om zijn 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het kernteam vorm te geven, onder meer 
ingesteld dat het kernteam elke drie maanden naar hem terugkoppelt wat het 
gedaan heeft. Op deze manier kan de korpsbeheerder volgens hem onder andere 
sturen hoe capaciteit wordt ingezet. De korpsbeheerder geeft tijdens het met 
hem gehouden vraaggesprek blijk van een grote betrokkenheid en inzicht ten 
aanzien van het kernteam. De beheersmatige aansturing vindt vanuit de 
kernteamdriehoek plaats, die periodiek bijeenkomt en waarbij zowel de chef van 
de USD als de chef van het KTZ aanwezig is. Verder komen de driehoeken van de 
regio's binnen het ressort een keer per jaar bij elkaar. Zij bespreken dan alle 

135  De keuze voor een tweehoofdige leiding van KTZ/USD is volgens het hoofd van de USD om 
pragmatische redenen gemaakt. De USD heeft volgens hem een heel goede naam in 
Nederland en daarbuiten opgebouwd, en is daardoor voor velen het aanspreekpunt. Dit heeft 
volgens hem alles te maken met de taakstelling en het imago dat de USD heeft opgebouwd. 
Daarnaast heeft het ook te maken met de schaal van het hoofd. Een denhoofdige leiding kan 
alleen worden opgehangen aan een schaal 15 functie, waardoor het een kroonbenoeming zou 
zijn. Het KTZ/USD is echter gebonden aan de huishouding van het kernkorps Brabant Zuid 
Oost en die regio kent een tweelagenstructuur, dus een platte organisatie. De waardering (in 
schaalniveau) van een eenhoofdige leiding voor KTZ/USD zou afwijken van de gangbare 
waarderingen voor afdelingschefs binnen het regiokorps. 
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zaken die met het kernteam te maken hebben, zoals onder meer de levering van 
kernteamcapaciteit. Het overleg heeft volgens de korpsbeheerder voor de 
driehoeken van de overige regio's niet altijd de hoogste prioriteit, hetgeen 
aangeeft dat het kernteam stevig moet investeren in goede relaties. Hier is 
volgens hem wel een verbetering ingezet. 

Binnen KTZ is sprake van een platte en informele organisatiestructuur, waarbij de 
stijI van leiding geven als 'voorwaardenscheppend' wordt gekenschetst 
(Beleidsplan USD 1999: 10). De onderzoeksleiders en coOrdinatoren sturen wel 
aan, maar zien zichzelf ook vaak Ms meewerkend voorman. Ook de kernteamchef 
denkt niet hierarchisch en dwingt met name door zijn recherche-ervaring respect 
af bij de medewerkers. Zowel huidige Ms voormalige kernteammedewerkers 
spreken met waardering over hem. In de kwaliteit van het management wordt 
geinvesteerd door middel van onder meer trainingen in kwaliteitsmanagement en 
een opleidingsplan voor nieuwe en huidige onderzoeksleiders (Beleidsplan KTZ-
USD 1999). 

Overleg binnen het kernteam vindt plaats in het teamleidingsoverleg (TLO) en het 
Beleidsoverleg met Onderzoeksleiders (BOLO). De medewerkers worden tijdens 
periodieke teambesprekingen door de onderzoeksleiders op de hoogte gesteld 
van beslissingen die door het TLO zijn genomen en doorgecommuniceerd aan het 
BOLO (Jaarverslag 2000 Kernteam Zuid-Nederland, 2001: 10). Viermaal per jaar 
is er een themamiddag voor alle medewerkers van KTZ/USD. 

VI.2 Beleid en strategie 

VI.2.1 Missie, visie en strategie 

In de Regeling Kernteams liggen de formele taken van een kernteam vast. Het 
aandachtsgebied van het kernteam Zuid-Nederland is minder duidelijk 
afgebakend en constant dan dat van de meeste andere teams. 136  In 1998 stelde 
het IVA vast dat KTZ geen formeel aandachtsgebied had, maar zich richtte op het 
ressort en in een strategische leidraad aangaf het accent te leggen op de logistiek 
van de georganiseerde criminaliteit (Van Zwol 1998b: 23-24). Tot 1998 verrichtte 
het kernteam dan ook opsporingsonderzoeken binnen een grote varieteit aan 
criminaliteitsvelden waaronder synthetische drugs, Turkse heroine, grootschalige 
handel in soft drugs, milieucriminaliteit, Joegoslaven, en fraudezaken (Van Zwol 
1998: 25-30). KTZ heeft lange tijd geworsteld met het gebrek aan een expliciete 
inhoudelijke taakstelling, hetgeen veel tijd heeft gevergd (Bakker et al. 2000: 
34). De oorspronkelijke insteek was, zoals de huidige kernteamchef zegt, de 
relatie tussen 'boven- en onderwereld', met name gericht op de financiele 
aspecten van georganiseerde criminaliteit. Len door het IRT Zuid-Nederland in 
1996 uitgevoerd fenomeenonderzoek synthetische drugs bracht aan het licht dat 
er een ernstig gebrek aan co6rdinatie en afstemming bestond tussen de 
instanties die zich richten op de bestrijding van synthetische drugs. Dit 
resulteerde onder meer in de oprichting van de USD in 1997, maar had tevens tot 
gevolg dat de nadruk de laatste jaren ook bij KTZ voornamelijk op 
drugsgerelateerde onderzoeken is gelegd. Uit het meest recente reorganisatieplan 
van KTZ van november 2001 blijkt dat met het CPG is overlegd over verschuiving 
van het aandachtsveld naar synthetische drugs, zodat grotere verwevenheid 
ontstaat met de USD; de kernteamofficier bevestigde dit (Reorganisatieplan KTZ 
2001; interview kernteamofficier). 137  Nadrukkelijk wordt er nog wel steeds op de 

136  De taakstelling van het IRT Zuid-Nederland werd vastgelegd in de `Strategische leidraad IRT 
Zuid-Nederland' van 7 maart 1995. Het kernpunt is hierbij de eerste taak: "Het IRT richt zich 
exclusief op onderzoeken en fenomenen waarbij inbreuk wordt gemaakt op de 
maatschappelijke en/of economische integriteit (vervlechting "onder-bovenwereld"). 

I ' De korpsbeheerder zei over de recente verschuiving in taakstelling van KTZ dat het kernteam 
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bovenwereldaspecten gelet: in een onderzoek dat in 2000 begon op synthetische 
drugs en cocaine gaat het voor 80% om zaken doen in de bovenwereld, en ook in 
een actueel onderzoek treedt het bovenwereldaspect sterk op de voorgrond 
(interview kernteamchef). Over de keuze voor dit aandachtsveld bestaat onder de 
kernteammedewerkers die de enquete invulden grote eenstemmigheid: 90% 
vindt dit (zeer) goed gekozen, en meent bovendien dat de gedraaide 
onderzoeken ook goed binnen het aandachtsgebied passen. 71% van hen meent 
dat de gedraaide onderzoeken kernteamwaardig zijn. Over de vraag of veel van 
de onderzoeken ook door de regionale recherche hadden kunnen worden 
opgepakt bestaat meer verdeeldheid: 25% antwoordt bevestigend, 33% 
ontkennend en de rest twijfelt of geeft geen oordeel. 

De kernteamofficier verwoordt de verhouding tussen KTZ en USD op kernachtige 
wijze: 

Er is in feite helemaal geen onderscheid tussen KTZ en USD, want we bestrijden 
allemaal de pillen. Aileen zijn de producten van de USD per definitie kortlopend en 
betreffen meer beleidsmatige zaken en het benutten van hun expertise bij de opsporing. 
Het kernteam verricht de langlopende kernteamwaardige zaken. 

Hij tekent daar bij aan de kernteamwaardigheid nogal een relatief begrip te 
vinden, omdat ook kortlopende onderzoeken tot `zware' resultaten kunnen leiden: 
"Ik kan je wel vertellen dat de Hakkelaar nooit was gepakt wanneer dit onderzoek 
in een kernteam was weggezet". Enkele bij KTZ gedraaide onderzoeken zijn naar 
aanleiding van een rechtshulpverzoek gestart en leverden volgens de officier 
mooie resultaten op, "ook al waren ze eigenlijk niet geheel kernteamwaardig". 
Een coordinator merkt op dat KTZ ten opzichte van de andere kernteams eigenlijk 
in een luxe positie verkeert, "want wanneer een onderzoek niet kernteamwaardig 
is, kunnen we het doorverwijzen naar de USD waardoor het toch nog gedraaid 
kan worden". 138  Ook de korpschef en de korpsbeheerder van het kernkorps, beide 
verantwoordelijk voor KTZ, zijn de mening toegedaan dat het begrip 
'kernteamwaardigheid' door het college van PG's duidelijk zou moeten worden 
gedefinieerd, zodanig dat ook de verschillen tussen de kernteams en de 
recherchedivisies duidelijk worden. 

De missie van het kernteam staat in het Jaarverslag 2000 (p. 2) omschreven: 

Het kernteam richt zich op groeperingen en fenomenen, die een inbreuk kunnen maken 
op de maatschappelijke en/of economische integriteit van de samenleving. Het 
opschalen van regionale informatie tot een ressortelijk niveau legt logistieke 
knooppunten bloot van criminele netwerken, waardoor een kwalitatief beeld ontstaat 
van de mate waarin criminaliteit verweven is met de maatschappelijke en economische 
processen. Onderzoeken staan in het teken van de analyse van fenomenen, waarbij 
omgekeerd de analyse van fenomenen moet leiden naar onderzoeken inzake concrete 
groeperingen. 

Nagenoeg alle kernteammedewerkers gaven in de enquete aan de kernteams 
onmisbaar te achten in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, en 
slechts 4% was het niet eens met de stelling "Mijn kernteam doet werk dat 
anders blijft liggen". De sense of mission is dus aanwezig. 

zich voornamelijk op xtc zal gaan richten, en daarbij ook meer `korte klap' zaken zal draaien. 
Door het kernteam is langdurig onderzoek gedaan naar de verwevenheid van onder- en 
bovenwereld, en volgens de korpsbeheerder kwam daaruit weinig boven tafel. "Hoewel het 
niet wil zeggen dat het er niet is, is het niet tastbaar en kan het kernteam zich beter richten 
op de huidige methodiek waar een duidelijke relatie ligt met het direct aanpakken van 
georganiseerde misdaad", zo lichtte hij toe. 

138  De USD heeft volgens de geInterviewde chef USD in vier jaar tijd den kernteamwaardig 
onderzoek verricht: het team is bij uitstek ingericht op het inspelen op actualiteit en kansen, 
en hoeft ook niet te wachten op toestemming vanuit het CC Zwacri-traject. Tijdens het 
onderzoek bij KTZ viel op dat velen zich zeer positief toonden over de mogelijkheid om via de 
USD snel te kunnen reageren op actuele mogelijkheden. De korte klap-optie biedt een zinvolle 
aanvulling op de !anger lopende onderzoeken. 
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Als visie geeft de kernteamchef aan dat voor hem een informatiegestuurde 
recherche als uitgangspunt geldt: als het aan de informatieve voorkant goed zit 
loopt volgens hem het tactische traject ook. Op dit moment wordt er door de 
tactische rechercheurs nog veel informatie ingewonnen, terwijI deze 
werkzaamheden eigenlijk binnen de informatiepoot zouden moeten worden 
gedaan. Dit is een van de zaken die in de aanstaande reorganisatie moeten 
worden omgebogen in de richting van een meer informatiegestuurde opsporing. 
De kernteamofficier geeft als commentaar op het reorganisatieplan dat hij opkijkt 
van de vele leidinggevenden die er op grond van het plan bijkomen, en dat het 
opmerkelijk is dat de informatiepoot onder de USD valt en de onderzoeken onder 
KTZ. "Dat levert de facto een rare situatie op met betrekking tot de 
managementverantwoordelijkheid voor USD-onderzoeken die eigenlijk 
onacceptabel is", zo meent hij. Hij ziet de informatiepoot als een winkel die 
verschillende producten levert, waaronder het CBA, en niet zoals het nu wordt 
georganiseerd met relatief veel verschillende afdelingen: dat brengt altijd een 
risico van machtsstrijd met zich mee. De kernteamofficier toont zich voorstander 
van volledige integratie van USD en KTZ, waardoor formatie, expertise en 
informatiesystemen dichter bij elkaar worden gehaald. 

De strategie van KTZ is in 1995 vastgelegd in de Strategische Leidraad IRT Zuid-
Nederland. De laatste tijd wil KTZ/USD meer naar de voorkant (precursoren) dan 
vroeger, en wit men zich bovendien meer gaan richten op de facilitators dan op 
een grote hoofdverdachte. Tegelijk is er een ontwikkeling naar meer 
resultaatgerichte onderzoeken omdat dit de kans op scoren vergroot, en dat is 
volgens kernteammedewerkers en management wat het ON wit. 

VL2.2 Inzicht, verkennend onderzoek en intelligence 

Informatieplatform 
Het ressort 's-Hertogenbosch heeft per 1 januari 1999 de voormalige 
Ressortelijke Commissie Zware Criminaliteit omgezet in een Informatieplatform, 
waarlangs onderzoeksvoorstellen van KTZ naar de CC Zwacri worden geleid. 
Omdat op dat moment er nog geen beschrijving lag van de werkprocessen die 
moeten leiden tot onderzoeksvoorstellen die door de hoofdofficier ter toetsing bij 
de CC Zwacri kunnen worden ingebracht, heeft KTZ deze zelf ontwikkeld. Door dit 
initiatief is KTZ landelijk gezien het verst in de ontwikkeling rondom het 
Informatieplatform (Beleidsplan KTZ/USD 2001: 13). In 2001 zou in 
Abrioverband een landelijk eenduidige werkwijze worden ontwikkeld, waarbij het 
door KTZ ontworpen model als voorbeeld wordt gebruikt. 139  

Criminaliteitsbeeldanalyses 
In de deelnemende regiokorpsen leeft het Informatieplatform en het maken van 
CBA's nog niet overal even sterk: dit heeft ook met een gebrek aan strategische 
analisten aldaar te maken. KTZ maakt als een van de weinige kernteams naast 
het eigen criminaliteitsbeeld op het aandachtsgebied tevens een ressortelijk CBA 
op basis van de door de regio's aangeleverde informatie met betrekking tot 
bovenregionale criminele activiteiten. De zuidelijke regio's leveren bun informatie 
met betrekking tot de actieve criminele samenwerkingsverbanden aan via RBS, 
en van het kernteam wordt verwacht dat men daar 'satehpennen doorheen rijgt'. 
"Zij moeten een helikopterview hebben en vanuit alle criminele analyses een 

139  Deze kennelijke voorsprong van KTZ waar het de procedures rond projectvoorbereiding betreft 
neemt niet weg dat er zich op dit vlak wel de nodige problemen hebben voorgedaan. In 1999 
en later komt in de stukken herhaaldelijk aan de orde dat de projectvoorbereiding 
onvoldoende is ontwikkeld (bijvoorbeeld Marap 1999 KTZ en USD: 20). Bestudeerde 
projectvoorbereidingsvoorstellen zijn opgebouwd volgens een vast format en bevatten een 
grondige en gedetailleerde beschrijving van onder meer aanleiding, relevante subjecten, 
crimineel samenwerkingsverband, feiten en verdenkingen, lopende onderzoeken en een advies 
over aanpak. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

214 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

overall analyse maken van waaruit wij eventueel in samenwerking met hen en/of 
andere regio's een onderzoek kunnen opstarten", zo legt een divisiechef 
recherche uit. Zo'n ressortelijk CBA wordt vervolgens teruggelegd bij de regio's. 
Het nnaken van keuzes door de regiokorpsen voor eventuele onderzoeken is tot 
op heden echter nog niet gebeurd, en er worden dan ook door vele respondenten 
vraagtekens gezet bij de meerwaarde van de huidige CBA's. 

Het open CBA van KTZ op aandachtsgebied uit 1999 is meer als een beleidsstuk 
of een managementrapportage opgesteld dan als een criminaliteitsbeeld zoals we 
deze bij andere kernteams aantreffen. Zo worden de taak en rol van KTZ/USD bij 
synthetische drugs, de relevante wetgeving, het doel van een CBA en de 
resultaten (in kilo's en aantal pillen) relatief uitgebreid beschreven. Er blijkt 
echter niet uit het CBA dat KTZ informatie heeft vergaard die elders nog niet 
bekend was. Zo wordt bij 'crimineel product' beschreven wat precies heroine, 
cocaine, crack, LSD en dergelijke en hun bijwerkingen zijn, bij 'crimineel proces' 
wordt beschreven hoe deze producten worden gemaakt, en bij `volksgezondheid' 
worden onderzoeken en instituten met expertise op dit terrein opgesomd. Aileen 
het hoofdstuk 'Criminele activiteiten', waarbij locaties worden omschreven waar 
wordt geproduceerd, maar ook waar wordt gedumpt, had op deze manier niet 
door bijvoorbeeld een universitair onderzoeker op basis van open bronnen 
kunnen worden geschreven. Ook de beschrijving van het opereren van criminele 
organisaties op dit terrein, welke andere criminele activiteiten worden ontplooid 
en hoe de criminele organisaties op het gebied van synthetische drugs zijn 
opgebouwd, biedt meerwaarde ten opzichte van bestaande literatuur. Het 
gesloten deel van dit CBA biedt een tamelijk uitgebreide beschrijving van 
criminele samenwerkingsverbanden. 14°  Ook hier stellen we wel weer verschillen 
vast met de besloten rapportages van andere kernteams. In 2000 maakten KTZ 
en USD samen een CBA synthetische drugs, waarin verslag wordt gedaan van 
103 criminele samenwerkingsverbanden, waarvan 88 binnen het ressort 
(Jaarverslag 2000 KTZ: 25). In een 'Verbetervoorstel analyse KTZ/USD' wordt 
vastgesteld dat het moeilijk is om een CBA te maken, omdat een gestructureerde 
registratie ontbreekt. Als oplossing hiervoor wordt Abrio genoemd. Waarschijnlijk 
gaat dit echter een nevenfunctie van de analist worden, terwijI deze at meer dan 
vol zit met taken (Verbetervoorstel analyse KTZ/USD: 3 - 5). Omdat de 
analysecapaciteit voornamelijk op korte termijn-werk werd ingezet, duurde het 
tot 1999 voordat er een CBA op het gebied van synthetische drugs kwam. 

Onderzoeken die materiedeskundigheid vergen worden met name vanuit de USD 
vervaardigd. Het Beleidsplan KTZ/USD 2001 (p. 5) kondigt een tweede 
`fenomeenonderzoek' betreffende synthetische drugs aan voor 2001. 
Verkennende onderzoeken in de zin van art. 126gg WvSv zijn er de afgelopen 
jaren niet verricht: de nadruk ligt op het vervaardigen van 
criminaliteitsbeeldanalyses. 

Organisatie van het informatieproces 
KTZ heeft een sterk ontwikkelde informatiepoot: de informatiehuishouding omvat 
in totaal ongeveer een kwart van de capaciteit. 141  Naast zes CIE-rechercheurs zijn 
er acht analisten, zowel operationeel als strategisch. De CIE van KTZ/USD heeft 
zich volgens de kernteamchef gedurende de afgelopen jaren zowel in- als extern 
slecht geprofileerd. De komende reorganisatie moet hierin verandering brengen, 
en vooruitlopend daarop zijn de eerste successen volgens hem al geboekt. 

14°  Aan de orde komen informatiebronnen, organisatiekenmerken, criminele kernactiviteit, 
groeitendenzen, samenwerkingsduur, laatste indicatie van criminele activiteit, contacten met 
andere criminele organisaties, geografisch werkgebied, werkwijze en beoordelingskenmerken. 

141  De onderzoekers merkten op dat tactische rechercheurs niet altijd de meerwaarde zien van 
het steviger optuigen van de informatiepoot van het kernteam. Er is sprake van enige 
animositeit tussen de tactische en de informatie-afdelingen. 
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Kernteam Zuid-Nederland en de USD hadden eind 2000 tezamen formatief 
negen, maar feitelijk slechts vijf tot zes analisten in dienst. Deze maken het 
criminaliteitsbeeld (CBA) en genereren ook projectvoorstellen. De afdeling 
analyse streeft naar een groei tot twaalf analisten, waarvan vijf strategisch, zes 
operationeel en den financieel. Het Jaarverslag 2000 kernteam Zuid-Nederland 
vermeldt dat is besloten om de analisten niet meer op tactische onderzoeken in te 
zetten, maar om hen zich te laten concentreren op strategische analyses, het 
genereren van projectvoorstellen en de implementatie van financiele 
misdaadanalyse. Om die reden is de functie van zaaksanalist geIntroduceerd. Dit 
zijn rechercheurs met een taakaccent analyse die operationele informatie kunnen 
schematiseren, en die daarmee de reguliere analisten voor een deel kunnen 
ontlasten. Deze zaaksanalisten hebben echter geen CIE-status en worden daarom 
vaak gekoppeld aan een analist van de Analyse-afdeling. 

Landelijk investeert KTZ in de totstandkoming van een databank van informatie 
met betrekking tot ZGC, door initiatieven te nemen en onder meer dagen te 
organiseren voor CIE-chefs en strategisch analisten om dit idee verder te 
ontwikkelen (diverse interviews). Een gezamenlijke databank zou het mogelijk 
maken om landelijke analyses te maken van alle criminele 
samenwerkingsverbanden. Vooruitlopend op een formele regeling heeft het KTZ 
in tegenstelling tot enkele andere teams zoals Amsterdam, Haaglanden en 
Rotterdam zijn ZwaCri-register opengezet voor andere kernteams. 142  Het streven 
is uiteindelijk den systeem te hebben waar alle teams in werken en informatie 
opslaan. 

VI.2.3 Opsporingsonderzoek 

Het Beleidsplan KTZ/USD voor 2001 (p. 6) geeft aan dat KTZ zich met name richt 
op door het CPG toe te bedelen onderzoeken, terwijI de USD investeert in 
internationale rechtshulpverzoeken, ondersteuning van politieregio's en BOD's en 
kortlopende projecten tot facilitators en ketenactoren. Bij bestudering van de 
beleidsstukken valt overigens op dat vanaf 1996 veel opsporingsonderzoeken een 
financiele insteek hadden (onderzoeken naar internationale fraude, frauduleuze 
handelingen binnen bepaalde branches, et cetera) maar dat de laatste jaren de 
nadruk in toenemende mate is komen te liggen op de productie van en handel in 
drugs. Onderzoeken worden gestart naar aanleiding van CBA's, restinformatie uit 
eerdere onderzoeken, rechtshulpverzoeken, opdrachten van het CPG en 
informatie uit de regio's. De kernteamchef geeft in zijn interview aan dat er eind 
2001 eigenlijk te veel onderzoeken tegelijk draaiden, gezien de beschikbare 
capaciteit. Het toebedelen van onderzoeken aan KTZ verloopt volgens hem niet 
altijd volgens de formele weg; het openbaar ministerie heeft bij enkele urgent 
geachte zaken zoals bepaalde rechtshulpverzoeken weliswaar de weegcriteria 
gehanteerd, maar de zaak niet aan de de weegploeg voorgelegd en zodoende 
rechtstreeks opdrachten verstrekt. De kernteamofficier bevestigt dat er via 'de 
politiek' nog wel eens opdrachten binnenkomen bij het kernteam, omdat 
synthetische drugs hoog op de internationale politieke agenda staan: 

Het komt wel eens voor dat een kernteam nee moet zeggen tegen bijvoorbeeld een 
rechtshulpverzoek uit de V.S. Vervolgens gaan de autoriteiten daar naar het ministerie, 
en uiteindelijk wordt het onderzoek alsnog via de lip van PG en hoofdofficier aan het 
kernteam toebedeeld. 

Los daarvan meent de kernteamchef dat de hele procedure via de weegploeg veel 
te bureaucratisch is, waardoor te nemen beslissingen vaak veel te lang duren. De 
kernteamofficier spreekt eveneens van "een moeizame en niet werkbare regeling 

142 Dit laatste heeft te maken met het feit dat deze drie teams formeel onder een andere CIE-vlag 
vallen dan de overige kernteams. 
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die aan herstructurering toe is". Hij pleit in navolging van zijn hoofdofficier voor 
een systeem van controle achteraf, waarin de nadruk ligt op de effectiviteit van 
onderzoeken. Dan zou gewerkt kunnen worden op het aandachtsgebied 
synthetische drugs, waarbij er naderhand wordt `afgerekend'. Dit zou met name 
voor de zogenoemde `korte klap zaken' beter werken dan vooraf de koninklijke 
weg te bewandelen. 143  

VI.2.4 Ondersteuning van de regio's 

KTZ stelt zich bij de uitvoering van taken mede ten doel een vraagbaak te zijn 
voor en zonodig ondersteuning te verlenen aan recherche-eenheden binnen het 
ressort 's-Hertogenbosch. In de praktijk werkt KTZ door een pragmatische keuze 
van met name regionaal relevante zaken tamelijk intensief samen met de 
regiokorpsen. Uit de eerder aangehaalde doelstelling voor 2001 blijkt overigens 
dat in de onderlinge taakverdeling met name de USD inzet levert voor 
ondersteuning van regiokorpsen. De keenteamchef geeft aan dat het personeel 
van KTZ/USD zo min mogelijk wordt ingezet voor zogenaamde bijstandsklussen 
die niet direct met hun eigen werk te maken hebben. Uitzonderingen hierop zijn 
de Euro 2000 geweest, de milleniumnacht en de invoering van de euro, waarbij 
met goedkeuring van de PG's kernteamcapaciteit werd ingezet. Respondenten uit 
alle geledingen geven eenstemmig aan dat `oneigenlijke inzet' van 
kernteamcapaciteit nagenoeg niet voorkomt. 

VI.2.5 Preventie en bestuurlijke advisering 

In de bestudeerde stukken is geen specifieke informatie op dit punt gevonden, 
evenmin als in de interviews. De ontwikkeling van materiedeskundigheid en het 
op basis daarvan adviseren van instanties ligt in de rolverdeling tussen KTZ en 
USD meer bij deze laatste. 

VI.2.6 Actuele reorganisaties 

In 2000 werd duidelijk dat KTZ tgroeistuipen' vertoonde. Bij de inrichting van het 
team in 1994 en de herinrichting in 1996 was steeds uitgegaan van de task force-
gedachte, waarbij vanuit een betrekkelijk klein team iedereen veelzijdig inzetbaar 
moest zijn (Jaarverslag 2000 Kernteam Zuid-Nederland, 2001: 10). Door de 
personele uitbreiding ten gevolge van de nieuwe Regeling Kernteams en de komst 
van de USD groeide het geheel tot 123 medewerkers, en dat vraagt om meer 
structuur. De afgelopen drie jaar heeft KTZ voortdurend in staat van reorganisatie 
verkeerd: in de bestudeerde stukken wordt dan ook frequent aangegeven dat de 
reorganisatie veel tijd in beslag neemt (bijvoorbeeld Marap 1999 KTZ en USD: 
6). 144  De doorstart van de USD noodzaakte tot aanpassing van de 
organisatiestructuur van KTZ, waarbij met name wordt gelet op de transparantie 
van het primaire proces, zodat duidelijker wordt waar iedereen mee bezig is 
(Marap KTZ januari - april 2001: 3; interview kernteamchef). Ook wordt de 
informatiepoot aanzienlijk verzwaard (Quickscan infovoorziening. KTZ/USD: 2). 
Vanaf januari 2002 kent KTZ een nieuwe organisatiestructuur, zoals in het begin 
van dit deelrapport reeds is uiteengezet. Tevens verhuisde men begin 2002 naar 
een nieuwe locatie. 

143  Ook de korpsbeheerder en korpschef zien in de formele route richting het college van PG's niet 
een duidelijk meerwaarde in het proces. Ook zij zouden de voorkeur geven aan een systeem 
waarbij het kernteam en het OM gezamenlijk tot criminele kaart komen, op basis waarvan de 
hoofdofficier van justitie scherpe keuzes kan maken. Die keuzes kunnen achteraf door het 
college worden getoetst. 

144  De kernteamchef tekent hier bij aan dat in formele zin bij KTZ nog niet eerder een 
reorganisatie heeft plaatsgevonden dan nu in 2002. 
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De huidige manier van samenwerken van KTZ en de USD wordt formeel 
gekenmerkt door 'zelfstandig naar buiten en beheersmatig ander een dak'. In de 
praktijk werkt men wat betreft aandachtsveld, beleid en gezamenlijke 
ondersteuning veel samen, maar op de werkvloer opereert men voornamelijk 
gescheiden. 145  Deze situatie wekt wrevel bij kader en medewerkers, zoals blijkt 
uit diverse interviews. Dat begint bij basale zaken: zo geven medewerkers aan 
dat de USD-ers een eigen auto krijgen en KTZ-medewerkers niet. Echter ook op 
meer inhoudelijke zaken zijn er irritaties over en weer, voortkomend uit 
verschillen in taakinvulling en werkwijze. Een geInterviewde manager bij KTZ 
merkte bijvoorbeeld op dat de USD naar zijn mening te weinig zaken oppakte, en 
dat KTZ in feite "het vuile werk" moest doen, terwijI de USD "de verkopers zijn 
naar buiten toe".'" Het steekt soms bij KTZ wanneer men de indruk krijgt dat de 
USD in het buitenland successen aanprijst die vooral door de inspanningen van 
KTZ zijn gerealiseerd. Dezelfde leidinggevende uitte ook kritiek op de omvang 
van de overhead en de informatieafdeling bij de USD, en zette vraagtekens bij de 
relevantie en actualiteit van door de CIE aangeleverde informatie. Bij dit alles 
moet er wet op worden gewezen dat de samenwerking tussen KTZ en USD in het 
algemeen goed verloopt. 

VI. 2.7 Kwaliteit rechercheprocessen 

Het WA constateerde in 1998 dat KTZ zich van de overige kernteams 
onderscheidde door de relatief grate mate waarin zaken op schrift zijn gesteld: zo 
beschikte men destijds al over een Kwaliteitshandboek (Van Zwol 1998b: 1). 147  
Het gegeven dat KTZ sinds 1994 wordt begeleid door prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut is 
mede van invloed geweest op de gekozen organisatiewijze, evenals op de 
gerichtheid op de logistieke criminele keten (Strategische Leidraad IRT Zuid-
Nederland, 1995; Van Zwol 1998b: 11). Begin 2000 werd bij KTZ een 
kwaliteitscoardinator aangesteld met als taak het implementeren van het 
kwaliteitsdenken, voortbouwend op het Kwaliteitshandboek uit 1998, en het 
stimuleren van verbetervoorstellen, onder meer in relatie tot gedifferentieerd 
belonen (Jaarverslag 2000 Kernteam Zuid-Nederland, 2001: 9). 

Ontwikkeling van deskundigheid en expertise 

Uit de enquete komt naar voren dat geen enkele van de 69 respondenten 
negatief oordeelde over de expertise binnen het team. Ook over de aanwezige 
materiedeskundigheid toont men zich ronduit positief. Instromende medewerkers 
bij KTZ lijken gemiddeld genomen meer recherche-ervaring te hebben dan we bij 
sommige andere kernteams hebben gezien, maar het was binnen de beperkingen 
van dit onderzoek niet mogelijk om dit te substantieren. 

Het streven van KTZ/USD is om het opleidingsbeleid zorgvuldig uit te werken. Er 
zijn introductieprogramma's voor nieuwkomers, themamiddagen, IBT wordt voor 
100% gehaald, evenals beoordelingen en dergelijke. Zoals in de meeste 
organisaties wordt nog niet alles volledig waargemaakt, maar de algehele indruk 

145  De kernteamchef zet vraagtekens bij deze constatering: op het moment wordt alles in het 
werk gesteld om als een geheel naar buiten te treden. 

146  De precieze functie van deze manager is niet nader omschreven teneinde identificatie te 
voorkomen. 

147  Lilt de interviews komt naar voren dat dit handboek inmiddels is verouderd en sowieso niet 
goed bruikbaar was. De inzet van een extern bureau bij het samenstellen ervan was volgens 
gelnterviewden de praktische hanteerbaarheid niet ten goede gekomen. De huidige 
kernteamchef geeft aan dat het project indertijd te zeer 'van bovenaf' is opgelegd, waardoor 
er niet mee gewerkt wordt en het erg veel geld kostende handboek eigenlijk in de kast ligt. 
Men is nu voornemens het hele boek te herschrijven met medewerking van de werknemers 
zelf, teneinde het draagvlak vanaf het begin te waarborgen. 
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van de kernteammedewerkers is beslist positief. Medewerkers van het kernteam 
krijgen in ieder geval een interne opleiding voor de basisregistraties: BPS, RBS, 
HKS en PCS. Aanvragen met betrekking tot overige opleidingen worden 
geInventariseerd en komen aan de orde in het op te stellen jaarplan opleidingen. 
In de toekomst zal er per functionaliteit een opleidingstraject worden beschreven. 
Het Jaarverslag 2000 (p. 14) vermeldt het totaal aantal personen (118) dat een 
aantal (264) opleidingen heeft gevolgd van in totaal 7.629 uur. Doordat het LSOP 
de aanvragen slechts gedeeltelijk kon honoreren ligt dit aanzienlijk lager dan het 
aantal uren dat beschikbaar was. In een bijlage bij het Jaarverslag zijn alle 
gevolgde LSOP-opleidingen in detail gespecificeerd. Respondenten die de enquete 
invulden toonden zich redelijk positief over de opleidingskansen binnen het 
kernteam: 67% zag hier voldoende mogelijkheden, 6% was negatief. 

De USD doet veel aan deskundigheidsbevordering op het specifieke terrein van 
synthetische drugs. Zo heeft men in samenwerking met het LSOP een 
synthetische drugs cursus ontwikkeld. Daarnaast worden er regelmatig mensen 
van de USD naar het BKA in Duitsland gestuurd voor het volgen van specifieke 
chemische cursussen. Ook gaat men naar de VS voor het volgen van opleiding die 
gericht zijn op het ontmantelen van illegale drugslaboratoria. 

VI. 2.9 Innovatieve opsporingsmethoden en —technieken 

Een divisiechef recherche die het kernteam goed zegt te kennen meent dat het 
kernteam wat betreft implementatie van Abrio en kwaliteitszorg achterloopt bij de 
regiorecherche. Volgens deze respondent is de regiorecherche zelfs innovatiever 
dan het kernteam, en is de eigen informatiepoot van zijn divisie ook beter. Van 
de kernteammedewerkers die de enqu8te invulden vond 55% de ruimte voor 
vernieuwend recherchewerk; 9% antwoordde hier negatief. 71% zegt te werken 
in een inspirerende omgeving, en soortgelijke (zeer) positieve geluiden zijn ook 
op te tekenen uit de enqu8teformulieren die de reeds vertrokken kernteamleden 
inzonden. 

In de jaarrekening USD van 1999 (p. 6) staat vermeld dat er in samenwerking 
met de Erasmus Universiteit een geautomatiseerd meetinstrument is ontwikkeld 
om ontwikkelingen en trends in beeld te brengen. 148  In 2000 begon KTZ in 
opdracht van het CPG met een omvangrijk vergelijkend onderzoek van een tiental 
kapitale delicten waarbij steeds aantoonbare relaties liggen met synthetische 
drugs. Dit onderzoek heeft een innovatief karakter, onder meer door de inzet van 
geavanceerde computerapparatuur (ZyLab), de participatie van meerdere regio's 
en de begeleiding door een wetenschapper (Beleidsplan KTZ/USD 2001: 16). 

Binnen het ressort 
In de verschillende jaarrekeningen staan niet alleen de resultaten erg specifiek 
beschreven, maar ook de samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld andere 
kernteams (bijvoorbeeld Jaarrekening 1999 KTZ: 10). KTZ noemt in vergelijking 
met de meeste andere kernteams meer voorbeelden van samenwerking met 
regiokorpsen. Deels is dit verklaren uit het gegeven dat dit kernteam uit meer 
regio's voortkomt. Daarnaast zal ook de problematiek van synthetische drugs 
waar men zich vooral op richt een verklaring zijn, daar deze zich goeddeels in het 
ressort zelf afspeelt. 

De divisiechefs Recherche van de zes zuidelijke regio's (dus inclusief Zeeland) en 
de kernteamchef komen maandelijks bijeen voor beleidsmatig overleg, waarbij 

148  Meer specifieke informatie hierover was niet voorhanden: bij het bespreken van de concept-
rapportage in 2002 met de kernteamleiding viel niet meer te achterhalen wat hier indertijd 
mee is bedoeld. 
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onder meer projectvoorstellen voor KTZ aan de orde komen (interview 
kernteamchef). De geinterviewde divisiechefs vinden dat ze een goede 
functionele relatie hebben met de kernteamchef, en dat ze regelmatig genoeg bij 
elkaar zitten. Op operationeel niveau wordt er volgens de betrokkenen goed 
samengewerkt: "Er is een optimale informatie-uitwisseling en er worden harde 
afspraken gemaakt". Voor het overige is er samenwerking bij het gezamenlijk 
aanschaffen van apparatuur en andere middelen. 

In de tussenevaluatie van 1998 werd geconstateerd dat externe 
partnerorganisaties wisselend oordeelden over de betekenis en meerwaarde van 
het kernteam (Van Zwol 1998b: 32-35). In de regio's was KTZ niet goed 
zichtbaar. Uit onze interviews met recherchechefs uit de zuidelijke regiokorpsen 
komt dit beeld nog altijd naar voren. De meerwaarde van een kernteam zou 
volgens hen meer moeten liggen in het themaspecialisme dan in het werk dat 
KTZ nu verricht, omdat ze volgens deze respondenten op dit moment echt niet 
veel meer hebben te bieden dan de regiorecherche. De criminaliteit wordt bij 
KTZ niet op een hoger niveau aangepakt. De beoogde innoverende rol nemen de 
divisiechefs niet of nauwelijks waar: "de kernteams zouden op hoog niveau 
moeten rechercheren en innovatief zijn, maar eigenlijk gebeurt dat soms meer bij 
ons". Voor zover divisiechefs meerwaarde bij het kernteam zien is die vooral 
gelegen in de sfeer van intelligence, maar ook op dat vlak is men niet onverdeeld 
positief. Volgens de recherchechefs uit de regio's zouden de benodigde expertise 
en intelligence bij de regionale infodesks georganiseerd kunnen worden, en ook 
het vervaardigen van een ressortelijk CBA zou door een goede regionale infodesk 
kunnen gebeuren. 

Een van de divisiechefs noemt als voorbeeld het vervaardigen van het ressortelijk 
CBA door KTZ: "de meerwaarde van het kernteam is een nietje doen door de 
aangeleverde regionale criminaliteitsbeelden. Het is hun taak om de informatie 
naast elkaar te leggen". De chefs menen dat deze taak van het kernteam 
oorspronkelijk is bedoeld am na het vervaardigen te kijken hoe KTZ en de regio's 
elkaar zouden kunnen ondersteunen. "En daar komt in de praktijk niets van 
terecht, waardoor het maken van dat CBA aan nut en meerwaarde heeft 
verloren". Over de meerwaarde van de USD op inhoudelijk gebied zijn de 
divisiechefs meer te spreken, met name over de fenomeenachtige onderzoeken 
die de USD verricht. "Zij zijn de expertiseclub die het kernteam ook deels zou 
moeten zijn; het kernteam is te repressief ingesteld". 

De kernteamofficier geeft aan dat volgens hem het kernteam niet leeft bij de 
overige politieregio's, omdat die vaak niet veel meer willen dan onderzoeken bij 
een kernteam slijten. De divisiechefs recherche tonen zich in met hen gehouden 
interviews inderdaad niet bijzonder enthousiast over wat het kernteam voor hun 
regio's betekent. Sommigen tonen nog wat optimisme, anderen zijn ronduit 
cynisch. Een van de divisiechefs geeft aan dat hij inmiddels heeft geaccepteerd 
dat de levering voor het kernteam "afgeschreven capaciteit" is voor zijn regio: "ik 
heb cynisch gezegd mijn verlies al genomen". Op de reactie dat regio's toch 
leveren voor nationaal belang in plaats van eigen belang, antwoorden de chefs 
dat je "er wel iets voor mag terug zien dat je zoveel capaciteit levert, 
bijvoorbeeld dat de rotte appels uit je wijk verdwijnen. We leveren mensen, maar 
zien daar nog niet heel veel resultaat van terug". Volgens de formele regeling 
moeten kernteams een bepaald percentage van de capaciteit besteden aan 
ondersteuning aan de regio's, maar volgens de divisiechefs komt dit minimaal uit 
de verf: "Wij leveren nu eigenlijk meer OT aan hen dan andersom". Ze erkennen 
echter wel dat wanneer de nood aan de man is bij een onderzoek of er een korte 
klap moet worden gemaakt, ze vaak wel kunnen rekenen op het kernteam, "maar 
niet zo vaak als wij zouden willen. Eigenlijk moeten ze nu zeer expliciet maken op 
hoeveel capaciteit we kunnen rekenen als regio". 
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Overige regiokorpsen 
De samenwerking met andere regiokorpsen verloopt volgens de kernteamchef 
over het algemeen goed, at is er vrij recent een zaak geweest waar een negatieve 
kant aan zat. De zaak klapte in Duitsland, waarbij verdachten zijn aangehouden 
en een grote hoeveelheid synthetische drugs in beslag werd genomen. De zaak is 
door de regio Amsterdam-Amstelland gedraaid en mede onder invloed van de 
pers ging deze regio met de eer strijken, terwijI alle (voor)informatie volgens de 
kernteamchef van zijn team afkomstig was. Hier speelt volgens hem dat KTZ te 
weinig aan public relations werkt en te weinig voor zichzelf opkomt. 

Andere kernteams 
De samenwerking met andere kernteams loopt goed en blijkt vaak erg 
vruchtbaar. Zo geeft de kernteamchef het voorbeeld van een onderzoek waarin 
werd samengewerkt met KT NON: door deze samenwerking wist KTZ in den dag 
een grote hoeveelheid bruikbare informatie te verkrijgen. Ook over de intensieve 
samenwerking met het LRT laat men zich bij KTZ positief uit. 

Internationaal 
Door de internationalisering van de problematiek van synthetische drugs is er 
zeer frequent overleg nodig met buitenlandse liaison officers (Jaarverslag 2000 
Kernteam Zuid-Nederland, 2001: 26) Bij de grote onderzoeken is intensief 
samengewerkt met onder meer de Amerikaanse, Israelische, Hongaarse en Britse 
politie (Jaarrekening 1999 KTZ: 11). De kernteamofficier geeft aan als OvJ zelf 
nog wet eens 'de boer op te gaan', bijvoorbeeld via de DEA. Daarbij stuit hij dan 
op toevalligheden die wet degelijk tot een goed kernteamwaardig onderzoek 
kunnen leiden. Het kernteam neemt dat soort initiatieven niet volgens hem. 
Tussen de USD en diverse buitenlandse instanties lopen er vele rechtstreekse en 
goede contacten, die voornamelijk op operationeel niveau liggen. Hij meent 
echter dat er op strategisch niveau niet bijzonder goed wordt samengewerkt: 
"men weet elkaar niet altijd te vinden en zaken komen nog te vaak op basis van 
toevalligheden aan het licht". De officier ziet op dit moment niet de meerwaarde 
van Europol in de sfeer van beleid, strategie en informatie-uitwisseling; het is nog 
te vaak zo dat zij hun informatie bij de landen halen dan andersom. Contacten 
met het buitenland vanuit het kernteam verlopen dan ook meestal rechtstreeks, 
zonder tussenkomst van Europol. De enquete bevestigt hier weer het beeld: waar 
niemand zich uitgesproken negatief uitspreekt over de samenwerking met 
buitenlandse opsporingsinstanties en velen hiervan succesrijke voorbeelden 
geven, krijgt Europol van 30% een positieve en 14% negatieve waardering. 

VL2.11 	Communicatie van beleid en strategie 

Interne communicatie 
In het MTO van 1999 wordt communicatie genoemd als verbeterpunt: er is 
gebrekkige communicatie over de verschillende ontwikkelingsfasen die het 
kernteam doormaakt, er is onduidelijkheid over opleidingsmogelijkheden en 
loopbaanbeleid (MTO 1999 KTZ-USD:33). Inmiddels is er geInvesteerd in 
verbeteringen op dit vlak. Toch klinken ook uit de enquete bij dit onderzoek weer 
geluiden dat met name beleidsmatige informatie beter zou moeten worden 
overgedragen en dat de resultaten van evaluaties niet voldoende worden 
doorgegeven, waardoor niet iedereen hieruit lering kan trekken. 

Externe communicatie 
Uit beleidsplannen van eind jaren negentig blijkt dat KTZ en USD van mening zijn 
dat er meer aan public relations moet worden gedaan. Het ontbreken daarvan 
zou een ongestructureerde procesgang in de hand werken (Beleidsplan 1999 
USD: 5). Inmiddels heeft het KTZ/USD een eigen voorlichter in huis gehaald en 
het voorlichtingsbeleid stevig op poten gezet. Men haalt dan ook frequent de 
regionale en landelijke pers. USD-medewerkers gaan frequent 'de boer op' om in 
binnen- en buitenland kennis over synthetische drugs over te dragen. Dat komt 
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tot uiting in conferenties, symposia, presentaties, media en beleidsadvisering aan 
ministeries (Jaarrekening- en verslag 1999 USD: 7). KTZ werkt meer vanuit een 
low profile. 

VI.2.12 	Toetsing en verbetering 

In de beleidsstukken worden bij de doelstellingen meetpunten genoemd 
waarlangs de resultaten kunnen worden gelegd. Dit maakt de beleidsplannen 
concreter. Voorbeelden hiervan zijn de 24 uur bereikbare infodesk, het 
jaarverslag uiterlijk in mei gereed, het publiceren, en twintig uitgevoerde 
rechtshulpverzoeken binnen twee maanden. Enkele van de bestudeerde 
documenten waren expliciet bedoeld voor toetsing en verbetering, zoals de 'Quick 
scan informatievoorziening' en het Werbetervoorstel analyse'. 

In 2000 evalueerde KTZ als landelijke voortrekker een onderzoek met het door de 
PG's voorgeschreven LEGO-model. Dit bleek een zeer arbeidsintensieve en 
tijdrovende exercitie, waarop de kernteams het jaar daarop afspraken om 
onderzoeken in het vervolg te evalueren met behulp van het door Haaglanden en 
Amsterdam ontwikkelde ZERO-model. Formeel zouden alle kernteamonderzoeken 
vanaf 2001 worden geevalueerd. De korpsbeheerder is echter van mening dat er 
nog te weinig gedegen evaluaties worden gedaan, al ziet hij Abrio als een goede 
stap. Uit de enquete komt naar voren dat men onderzoeken nog meer 
geevalueerd zou willen zien en dan vooral de resultaten teruggekoppeld wil 
krijgen, al treedt er blijkbaar de laatste tijd op dit vlak aanzienlijke verbetering 
Op. 28% van de respondenten op de enquete vindt dat er voldoende aan 
evaluatie wordt gedaan, 23% vindt van niet. 33% meent dat evaluatie van 
onderzoeken een nieuwe aanpak oplevert waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
lessen uit het verleden, 14% is het daarmee niet eens. 

Eveneens in 2000 werd een quick scan informatievoorziening KTZ en USD 
verricht, waaruit onder meer naar voren kwam dat ervaringen alleen werden 
meegenomen 'voor zover bekend', en dat er weinig aandacht is voor prestatie- en 
effectmeting (Quickscan infovoorziening KTZ/USD: 2-5). Deze constateringen hebben 
geleid tot het aanstellen van een coordinator informatievoorziening, die zorg 
moest dragen voor een verbetering van de kwaliteit van evaluaties, het 
uitwisselen van ervaringen, aandacht voor gemeenschappelijke afspraken in het 
opleidingsplan, et cetera. Daarnaast is het uitgangspunt geformuleerd dat zowel 
het KTZ als de USD conform de Ordenings Methodiek Processen (OMP) zouden 
moeten werken (Quickscan infovoorziening KTZ/USD: 3). 

VL2.13 	Financieel rechercheren 

KTZ heeft van oorsprong de relatie tussen toven- en onderwereld', en met name 
de financiele aspecten daarvan als aandachtsgebied. Het mag daarom geen 
verwondering wekken dat leder Plan van Aanpak binnen KTZ een vast onderdeel 
'financieel rechercheren' heeft (Jaarverslag 2000 Kernteam Zuid-Nederland, 
2001: 27). In de formatie zijn twee financiele specialisten opgenomen. Daarnaast 
werken er vakspecialisten van FIOD en KLPD in het team. Bij Bureau 
Misdaadanalyse is een analist belast met het aandachtsveld financien. In totaal 
omvatte de kerngroep Financieel Rechercheren van KTZ en USD in 2001 tezamen 
formatief negen specialistische medewerkers. De feitelijke bezetting levert echter 
nog problemen op, omdat de werving zeer moeizaam verloopt (Beleidsplan 
KTZ/USD 2001: 15). In 2000 had KTZ negen strafrechtelijke financiele 
onderzoeken (SFO's) onderhanden, waarbij het totale ontnemingsbedrag 
berekend is op f 17.144.034,-. 
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VL2.14 	Digitaal rechercheren 

KTZ/USD beschikken volgens het Jaarverslag 2000 van KTZ (p. 27) over een 
Bureau Digitale Expertise, bestaande uit een tweetal rechercheurs. Zij verlenen 
ondersteuning bij zowel eigen onderzoeken van het kernteam en de USD als bij 
onderzoeken in de regio's. In de Marap 2001 over januari - april van KTZ (p. 15) 
worden voor het eerst resultaten van het BDE genoemd, te weten een 
opsporingsonderzoek. 

VL3.1 	Formatie en bezetting 

Van de totale organieke sterkte van KTZ, die eind 2000 77,2 fte's bedroeg, is 
20% benoemd als een flexibel deel. Personeel in het flexibele deel krijgt een 
detacheringsovereenkomst voor bepaatcle tijd. 

Gedurende het jaar 2000 was er een uitstroom van 25 medewerkers en een 
instroom van 15 medewerkers. Het beleid binnen de samenwerkende 
regiokorpsen in Zuid-Nederland is er op gericht om tijdens de kernteamperiode 
geen bevorderingen te laten plaatsvinden. Het Jaarverslag 2000 van KTZ (p. 12) 
stelt vast dat het mede daardoor steeds moeilijker wordt om geschikt personeel 
te werven, zodat geprobeerd wordt om op dit vlak tot een beleidswijziging te 
komen. De kernteamchef weet te melden dat er mede als gevolg van de doorstart 
van de USD en de reorganisatie eind 2001 28 vacatures waren. De 
doorontwikkeling van de USD zal leiden tot roulatie van zittend personeel. 

De MTO's in 1999 en 2001 indiceren een relatief hoge arbeidssatisfactie en 
binding aan de organisatie. Een andere factor hierin kan zijn dat de secundaire 
arbeidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding en dergelijke) volgens de meeste 
mensen die we spraken bij KTZ goed geregeld zijn. Ook uit de enquete blijkt dit: 
letterlijk niemand antwoordt ontkennend op de stelling "Mijn secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn goed". 

VL3.2 Ontwikkeling en behoud deskundigheid; opleidingen 

De korpsbeheerder geeft aan dat een voorwaarde voor het creeren van 
meerwaarde is dat mensen na hun verblijf bij het kernteam weer teruggaan naar 
de regio. In zijn optiek is er een goede `heen en weer' beweging op het gebied 
van capaciteit en kennis. Personeel dat aan het eind van de periode van zes jaar 
terugkeert naar de regio, krijgt binnen KTZ de gelegenheid om opfriscursussen te 
volgen en zodoende goed voorbereid terug te keren. Uit de MTO's van 1999 en 
2001 en uit andere stukken komt evenwel steevast het loopbaanbeleid als groot 
knelpunt naar voren. Het klemt met name dat er geen bevorderingen kunnen 
plaatshebben binnen de aanstellingstermijn van zes jaar, terwijI dit op basis van 
ontwikkeling en kwaliteit wel verdiend zou zijn. 149  De kernteamchef zegt het een 
groot gemis te vinden dat hij zijn mensen niet bij bewezen diensten en 
functioneren 'op de plek' kan bevorderen. Zelfs sommige korpschefs vinden dit 
volgens hem een slechte zaak, maar over het algemeen kijken deze toch naar 
hun eigen sterkte, waardoor deze mogelijkheid steeds weer van tafel wordt 
geveegd. Als voorbeeld noemt de kernteamchef het observatieteam van KTZ, dat 
leegloopt omdat de medewerkers elders zo een schaal erbij kunnen krijgen. Hij 
toont zich een sterk voorstander van een roulatiesysteem, waarbij het kernteam 
een vaste kern van ervaren medewerkers heeft die periodiek wordt aangevuld 

149  Enkele genterviewde divisiechefs uit de zuidelijke regio's gaven evenwel aan dat medewerkers 
van het kernteam bij de opstart ervan te hoog zouden zijn ingeschaald, "waardoor je nu 
voortdurend deze discussie voert". 
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met jonge mensen uit de regio's. Dit zou het kernteam goed doen, en de regio's 
krijgen goed opgeleide mensen terug. De kernteamchef wordt hierin bijgevallen 
door de kernteamofficier, die er in zijn interview op wijst dat de belangrijkste 
waarborg voor de kwaliteit van onderzoeken in mensen zit. Daar moet volgens 
hem meer in worden geinvesteerd, "want de kwaliteit vind ik op dit moment 
beneden gemiddeld. Een van redenen daarvan ligt in het feit dat de kernteamchef 
niet z'n eigen personeelsbeleid kan voeren". De geinterviewde 0C-
vertegenwoordiger en diverse andere respondenten beamen dit knelpunt. Ook de 
ervaren dreiging van 'terug in blauw' komt in gesprekken en in de enquete 
frequent naar voren, getuige vele commentaren in de volgende trant: 

Omtrent het benutten van de expertise bestaat bij de meeste mensen grote scepsis, dit 
komt voort uit gesprekken met mensen van de regio van herkomst ("jullie zouden het 
geweldig doen bij het begeleiden van jonge collegae in de surveillancedienst"). 

Tot voor kort ontvingen de meeste mensen zelfs geen post meer van de thuisregio. 

In de praktijk blijkt dat men het lastig vindt om in het 'moederkorps' terugkerende 
politiemensen een functie aan te bieden die past bij kennis, opleiding en ervaring. 
Frustratie bij de terugkerende collega's is meer dan eens het gevolg. 

De verkregen expertise binnen het KT is naar mijn mening niet bruikbaar binnen het 
Korps van herkomst. 

Een geInterviewd OC-lid wijst er op dat 

hoewel de korpschef steeds zegt dat het roer moet worden omgegooid, het nu feitelijk 
nog steeds zo is dat mensen alleen kunnen terugkomen als ze het uniform weer in gaan 
(...). Ze gaan terug naar het blauw omdat ze na zes jaar kernteam niet meer in het 
regionale loopbaanbeleid passen. le wordt vergeten op het moment dat je weggaat bij 
je korps. 

Deze respondent ziet in de praktijk veelvuldig dat ex-medewerkers van het 
kernteam niet terechtkomen waar ze graag zouden willen, en beschouwt dat als 
een grote belemmering voor anderen om bij het kernteam te komen werken. 
Kernteammedewerkers hebben het gevoel bij de regio van herkomst uit beeld te 
zijn, maar er in Brabant Zuid-Oost nooit helemaal bij te horen. Een uitspraak uit 
het MTO 2001: 

Je mag in die zes jaar niet worden bevorderd. Als je 'terug solliciteert' op een hogere 
functie, wordt gezegd dat je een externe kandidaat bent. Wel de lusten dus en niet de 
lasten. Ze houden voor zes jaar je bevordering tegen en geven je daarna geen eerlijke 
kans. 

Ook de beperkte mogelijkheden voor opleiding en vorming, met name door het 
gebrek aan capaciteit bij het LSOP, wordt in beide MTO's veelvuldig als 
verbeterpunt genoemd, hoewel dit in de enquete voor dit onderzoek minder sterk 
naar voren kwam. Uit de enquete wordt ook duidelijk dat de 
kernteammedewerkers niet uitgesproken positief zijn over bun carrierekansen: 
41% antwoordde negatief op de stelling "Deelnemen aan het kernteam levert 
voor mijn carriere voordelen op", tegen 28% positief. 7% meent dat zijn/haar 
expertise na deelname aan het kernteam wordt benut, terwijI 43% hierover 
weinig hoopvol is. De ervaringen van de 19 voormalige kernteammedewerkers 
die de enquOte retourneerden zijn hierbij interessant: 12 van de 19 respondenten 
geven aan dat de kennis en ervaring opgedaan bij het kernteam voordelen 
hebben opgeleverd in de verdere loopbaan, 5 meenden van niet. 10 
respondenten kunnen hun huidige werk beter uitvoeren dankzij het deelnemen 
aan het kernteam. Op de vraag "Wordt uw deskundigheid, ontwikkeld bij het 
kernteam, optimaal benut?" antwoorden 6 respondenten positief en eenzelfde 
aantal negatief. Misschien is het reele perspectief na het kernteam dus iets 
gunstiger dan het beeld dat daarvan blijkbaar bij huidige medewerkers bestaat. 
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Driekwart van de ex-medewerkers ten slotte adviseert collega's om ook aan een 
kernteam deel te nemen. 

De ervaringen van medewerkers bij KTZ zijn per saldo positief: het is boeiend 
werk in een stimulerende omgeving en met aardige collega's. Uit interviews wordt 
voorts duidelijk dat medewerkers het op prijs stellen dat zowel lang lopende 
zaken als korte klap onderzoeken worden gedraaid, omdat dit voor enige 
afwisseling zorgt zodat men niet nnaandenlang alleen maar telefoongesprekken 
hoeft uit te luisteren en 'tapmoe' wordt. 

VL3.3 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Volgens staand beleid krijgt iedere medewerker eenmaal per jaar een 
functioneringsgesprek. Door grote uitstroom en hoge werkdruk is dit in 2000 niet 
gelukt (Jaarverslag 2000 Kernteam Zuid-Nederland, 2001: 15). 
Uitstroomgesprekken vonden volgens het Jaarverslag in 2000 plaats met iedereen 
die wegens afloop van de bindingstermijn KTZ verliet. Beoordelingsgesprekken 
lukten niet in alle gevallen. In 2001 wordt gesproken over een opgestelde format 
voor functionerings- en beoordelingsgesprekken, maar die hebben er niet toe 
geleid dat het merendeel is beoordeeld, zodat dit een verbeterpunt blijft (Marap 
KTZ januari - april 2001: 6). 

In de enquete gaf minder dan de helft van de uitgestroomde medewerkers aan 
een exitgesprek te hebben gehad. 9 van de 19 personen beoordelen de 
begeleiding vanuit het kernteam bij hun vertrek als 'slecht'. De begeleiding vanuit 
het regiokorps bij vertrek uit het kernteam was voor 7 respondenten `sleche. Uit 
de verduidelijkende opmerkingen in de enquete blijkt dat diegenen die wat 
exitgesprek betreft 'goed zijn weggegaan' dit nog altijd waarderen, terwijI het 
vertrekken zonder blijk van waardering of interesse tot vinnige commentaren 
leidt. Voor de ontvangst bij het korps van herkomst geldt hetzelfde: een 
hartelijke ontvangst, een aanbod uit meerdere aantrekkelijke banen en het 
nakomen van afspraken worden met genoegen gememoreerd. 

VI.3.4 	Betrokkenheid bij totstandkoming doelstellingen 

Bij het MTO uit 2001 blijkt duidelijk dat het management het personeel wit 
betrekken bij beleidsveranderingen. Zo moet naar aanleiding van het MTO dat is 
gespecificeerd per afdeling, ieder bedrijfsonderdeel een verbeterplan opstellen 
(MTO 2001 KTZ -USD: 2). De betrokkenheid is organisatorisch verankerd door de 
Onderdeelscommissie van KTZ/USD, die bestaat uit vijf leden (Beleidsplan 2000 
KTZ-USD). 

VI.4 Middelenmanagement 

VL4.1 	Financien 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Het kernteam stelde gedetailleerde financiele informatie beschikbaar. Hiervan is 
gezien het doel en de opzet van dit onderzoek geen nadere analyse gemaakt. 

V.4.2 Informatiehuishouding 

Voor wat betreft de informatiehuishouding valt in de quick scan te lezen dat KTZ 
en USD de ondersteuning vanuit de kernregio Brabant Zuid-Oost niet adequaat 
vinden. Om meer (technische) mogelijkheden te creeren komt er een ICT Zuid 
Nederland op basis van service level agreements (Quickscan infovoorziening. 
KTZ/USD: 6). Ook geenqueteerden leverden kritiek op de ICT-ondersteuning: zo 
werkt men blijkbaar op een verouderde versie van het RBS-systeem omdat het 
kernkorps nog geen noodzaak tot vervanging ziet. In de enquete komt het gebrek 
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VI.4.3 Materiaal en materieel 
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aan afstemming van informatiesystemen met andere korpsen en teams als urgent 
verbeterpunt naar voren. 

KTZ sluit in dezen aan bij het beleid van het kernkorps, al komt het wel voor dat 
wordt samengewerkt met de andere zuidelijke regio's bij de aanschaf van 
kostbare apparatuur. De werkomstandigheden bij KTZ zijn recentelijk sterk 
verbeterd door de verhuizing naar een nieuwe locatie. 

VI.5 Management van processen 

VL5.1 	Algemeen 

In een omgeving waar met gevoelige informatie wordt gewerkt is velligheid een 
essentieel onderdeel van kwaliteit. In 2001 werd gewerkt aan de implementatie 
van een beveiligingsplan voor KTZ en de USD, dat eerder met behulp van externe 
deskundigheid is ontworpen (Jaarverslag 2000 Kernteam Zuid-Nederland, 2001: 
6, 16). Tevens is een incidentenregistratie opgezet en vindt een formele pre-
employment screening voor personeel van derden plaats. Het veiligheidsbesef 
van de medewerkers wordt vergroot door een cursus. Veiligheidsovertredingen 
worden gepubliceerd op intranet en doorgesproken met de betrokkenen. Als 
concrete meetpunten worden genoemd aantal veiligheidsovertredingen en het 
aantal opgeleide cursisten (Beleidsplan 1999 KTZ-USD:11). 

VL5.2 Besturing, beheersing en doorlichting van processen 

Planning van onderzoeken is bij kernteams, net zoals bij andere 
recherchediensten, een lastige kwestie. Van de medewerkers die aan de enquete 
meewerkten vindt 16% dat de planning goed verloopt, 28% vindt van niet, de 
rest is neutraal of geeft geen oordeel. 

VI.6 Waardering door klanten/opdrachtgevers 

Het jaarverslag 2000 van KTZ vermeldt (p. 22) dat de samenwerking met het 
OM, met name in kortlopende onderzoeken, goed verloopt. Langer lopende zaken 
zouden meer afstemming vragen. Voor 2001 stond een interne 
klanttevredenheidsmeting op het programma (Beleidsplan KTZ/USD 2001: 18). 
Hiervan waren eind 2001 nog geen gegevens beschikbaar. 

VI.7 Waardering door personeel 

95% van de medewerkers verzoekt tijdens de uitstroomgesprekken om 
verlenging van de bindingstermijn bij KTZ, wat als een indicatie mag gelden van 
de mate van arbeidsvreugde die wordt ervaren. In 1999 werd een 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Hieruit kwam naar voren 
dat vier aandachtsvelden verbetering behoefden: loopbaanmogelijkheden, 
communicatie en informatie, nakomen van afspraken en training en opleiding. 
Naar aanleiding hiervan zijn diverse acties ondernomen. 

V.8 Waardering door de maatschappij 

Het laarverslag 2000 (p. 24) vermeldt hoe KTZ een enkele keer in de media is 
gekomen: pogingen om hierbij ook beleidsmatige aspecten te belichten werden 
door de pers niet overgenomen. 
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VI.9 Eindresultaten 
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VL9.1 	Inzicht en verkennend onderzoek 

Volgens de kernteamchef vinden er wel verkennende onderzoeken (in de zin van 
voorbereidende onderzoeken) plaats, maar deze voldoen niet aan de formeel 
gestelde eisen en zijn dan ook niet in de registers aangemeld. 

VL9.2 	Opsporing 

In de jaarrekeningen zijn de behaalde resultaten zeer specifiek omschreven in 
termen van aantal verdachten en de stand van zaken van hun zaak bij het OM, 
soort straf, hoogte gevangenisstraf, hoogte boetes, aantal kilo's inbeslagname, 
aantal inbeslaggenomen pillen, soorten stoffen, ontmanteling organisaties en 
ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Behaalde opsporingsresultaten in het jaar 2000: 22 aangehouden verdachten, 9 
SFO's, 4 overgedragen onderzoeksdossiers, 1 CTC-melding. 

Een beknopte beschrijving van de operationele activiteiten sinds 1999 volgt. 15°  

Van 1996 tot 2000 liep onderzoek 'A' naar een West-Brabantse criminele 
organisatie met vertakkingen naar Amsterdam en het buitenland. Er vonden ten 
minste 27 aanhoudingen plaats, ten dele in het buitenland. Drie hoofdverdachten 
werden veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 7 , 9 en 12 
jaar. Dit onderzoek naar handel in synthetische drugs, cocaine en hasj had ook 
een belangrijke financiele component. Zo'n 15 tot 40 rechercheurs zijn hier nnee 
bezig geweest. De zaak loopt nog steeds. 

Van 1996 tot 1999 liep onderzoek 'B' naar een drugsorganisatie, waar ook een 
belangrijke witwascomponent in zat. Hieraan werkten acht tot twaalf 
rechercheurs. In deze zaak zijn vijf a zes aanhoudingen verricht. 

Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek uit Israel werden in onderzoek 'C' via 
de korte klap-methode 100.000 XTC-pillen en US$ 150.000 in beslag genomen. 
Er werden vier aanhoudingen verricht, gevolgd door ten minste vijf aanhoudingen 
waarop veroordelingen zijn gevolgd. Er werkten tien rechercheurs aan dit project, 
dat in 2001 werd afgerond. 

In augustus 2000 werd begonnen met de voorbereiding voor het vergelijkend en 
inventariserend onderzoek 'D'. Het CPG verleende rechtstreeks de opdracht tot dit 
onderzoek, en hierna werkten er in 2001 acht tot twaalf KTZ-rechercheurs aan, 
samen met collega's uit meerdere andere kernteams en regiokorpsen. Deze zaak 
liep nog bij het afsluiten van deze rapportage. 

Begin december 2000 werd met instemming van het CPG onderzoek `E' gestart 
naar doorvoer van heroine door Nederland. Het betrof een financieel onderzoek 
naar verwevenheid van de boven- en onderwereld in samenwerking met KTNON 
en een Limburgs regiokorps. Dit onderzoek is later stopgezet wegens gebrek aan 
capaciteit, ontbrekend perspectief op succes, en omdat het CPG een ander 
onderzoek met voorrang wilde doen starten. Het onderzoek is daarna 
overgenomen door KT NON. 

150  Bij de hieronder gegeven opsomming (waarbij de projectnamen zijn veranderd in willekeurige 
letters) moet worden aangetekend dat de verstrekte documentatie in eerste instantie 
onvoldoende was om een enigszins compleet overzicht te geven. Pas bij het bespreken van 
het eerste concept werden er mondeling nadere details over onderzoeksresultaten verstrekt; 
hierop is het onderstaande voornamelijk gebaseerd. 
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In 2000 begon onderzoek 'F' op synthetische drugs en cocaine, in opdracht van 
het CPG en op basis van informatie uit de regio's. Hieraan werken circa 10 tot 15 
rechercheurs. Ook deze zaak loopt nog. 

In augustus 2000 startte op aandringen van het OM onderzoek `G' naar 
aanleiding van informatie van de IDEA. KTZ nam ruim 1 miljoen pillen en cocaine 
in beslag en hield twaalf verdachten aan. In 2001 is dit onderzoek afgerond. 
Hieraan werkten circa vijftien rechercheurs. 

De onderzoeken 	en II' zijn in 2001 gestalt op basis van rechtshulpverzoeken 
uit meerdere landen in combinatie met eigen informatie. Het OM heeft, ondanks 
voorziene capaciteitsproblemen, sterk aangedrongen op het oppakken van deze 
onderzoeken. De betreffende onderzoeken zijn afgerond: er is veel XTC 
inbeslaggenomen en er zijn ongeveer zeven aanhoudingen verricht. Uit de 
restinformatie van deze onderzoeken zijn inmiddels vervolgonderzoeken 
opgestart. 

Ondersteuning regio Brabant Zuid-Oost door het leveren van vijf medewerkers 
voor bijstandteams. 

Tijdens Euro 2000 werd een RBT gevormd in verband met een gepleegde 
ontvoering en gijzeling: twee verdachten werden aangehouden. 

Rond de millenniumnacht werd enige bijstand verleend. 

Over het jaar 2001 waren nog geen definitieve resultaten bekend, maar de 
opbrengst gezien in aanhoudingen en kilo's zou beperkt blijven. In het interview 
liet de kernteamofficier zich in klare termen uit over de resultaten: die vallen 
tegen. "Als je ziet hoeveel capaciteit er is, dan kan het niet zo zijn dat je met 123 
fte's komt tot een totaal van vier aanhoudingen die ook nog middelmatig zijn". Er 
zijn volgens hem verzachtende omstandigheden zoals de aard van een door het 
CPG aangedragen onderzoek, maar "een reorganisatie kan dat natuurlijk niet 
zijn". Over het feit dat er nauwelijks rechtshulpverzoeken zijn uitgevoerd is hij 
evenmin positief gestemd. Deze scherpe kritiek vanuit het OM wordt gedeeld door 
recherchechefs uit de regiokorpsen. De divisiechef van het kernkorps plaatst 
grote vraagtekens bij de geboekte resultaten: 

Helemaal als je kijkt wat voor geld zij te besteden hebben in vergelijking met andere 
regio's, welke faciliteiten zij hebben en hoeveel fte's, is het verbazingwekkend hoe 
weinig resultaat ze boeken en vind ik dat ze dat eigenlijk niet hebben verdiend. 

Zijn collega-divisiechefs uit andere zuidelijke regio's menen eveneens dat de 
resultaten van het kernteam tegenvallen, al tekenen ze hierbij aan dat het er van 
afhangt waaraan je het afmeet, "want als je het definieert als langlopend waarbij 
je weet dat er niet elk half jaar een verdachte wordt gepakt, is het natuurlijk wel 
anders. Maar afgezien daarvan, is het resultaat afgemeten in kilo's ook niet echt 
geweldig". 

De korpsbeheerder en korpschef van Brabant Zuid-Oost vinden eveneens dat het 
resultaat van het kernteam beter kan, al wijzen zij er op dat het nu al beter gaat 
dan in het verleden. Een van de opties voor verbetering die de korpschef 
aandraagt is het afstoten van bepaalde wetenschappelijke onderzoeken, die net 
zo goed kunnen worden opgepakt door instanties als het WODC. Verder zien zij 
hier een rol weggelegd voor de driehoek, die `strenger kan worden bij 
onderzoeken wanneer het relatief lang duurt voordat resultaat is geboekt. 

Leidinggevenden uit KTZ brengen hier tegenin dat het OM sterk op 'scoren' 
aandringt en daarom moeite heeft met langlopende onderzoeken, ook al zijn die 
kernteamwaardig. Dit beperkt volgens een geinterviewde kernteammanager de 
ruimte om vernieuwende werkwijzen te introduceren. Opmerkelijk genoeg laten 
ook de responderende kernteammedewerkers in de enquete voor het grootste 
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deel (71%) weten de resultaten van de opsporingsonderzoeken `goed' te vinden; 
niemand toont zich hierover uitgesproken negatief. 

Ondersteuning van de regio's 

De meeste onderzoeken van KTZ spelen zich af in de vijf dragende regio's. Voor 
de USD geldt dat men de laatste tijd steeds meer zaken in de rest van het land 
gaat draaien. Recherchechefs uit de regiokorpsen tonen zich tamelijk kritisch ten 
aanzien van de inbreng van KTZ. De samenwerking zit volgens hen met name op 
het terrein van CIE-informatieuitwisseling en overleg tussen de analisten, en die 
samenwerking wordt soms wat eenzijdig gevonden: "het is een beetje het CRI 
van vroeger; die haalden ook veel zonder dat ze veel brachten", zo stelt de 
divisiechef van Brabant Zuid-Oost. 

VL9.4 	Preventie en bestuurlijke advisering 
— 

De kernteamofficier geeft aan dat hij geen producten kent waaruit blijkt dat deze 
taak van het kernteam richting bijvoorbeeld het bestuur wordt vervuld. Voor de 
USD ligt dat anders, omdat men zich daar meer richt op expertise en het via 
presentaties en symposia deels verspreiden daarvan. Maar hij erkent dat dit niet 
de enige reden is dat het kernteam op dit punt niet uit de verf komt: prioritering, 
capaciteit en de huidige reorganisatie zijn ook redenen. De enqu8te bevestigt dit 
beeld: bijna de helft van de respondenten slaat de twee vragen naar resultaten in 
de preventieve sfeer over, ongeveer een vijfde antwoordt hier negatief. 

VI.10 Eerste evaluatieve beoordeling 

vi.10.1 Resultaten 
De operationele resultaten van KTZ voor zover die nu bekend zijn, lijken op het 
eerste gezicht nogal bescheiden. Wat betreft het ontwikkelen van inzicht en 
expertise en het verrichten van verkennende onderzoeken zijn de medewerkers 
zelf positief gestemd, maar de belangrijkste klanten (OM en regiokorpsen) in veel 
mindere mate. Daar staat tegenover dat de CBA's nu al een redelijke kwaliteit 
tonen, die naar verwachting in de nabije toekomst nog zal verbeteren. Het CBA 
`aandachtsveld' zou ook voor andere opsporingsinstanties die bemoeienis met 
synthetische drugs hebben, bruikbaar zijn. De opsporingsonderzoeken zijn veelal 
wel kernteamwaardig, maar ook langlopend en dit betekent dat er een jaar 
voorbij kan gaan met weinig zichtbare resultaten. Het gegeven dat KTZ, anders 
dan andere kernteams, korte klap-zaken zoals rechtshulpverzoeken kan 
doorgeleiden naar de USD betekent dat deze niet de 'score' van KTZ kunnen 
opkrikken. De onderzoeken die recentelijk zijn en op dit moment worden gedraaid 
zijn inhoudelijk alleszins de moeite waard. Zij richten zich op zware en 
problematische criminele verbanden en verdienen de aandacht van een 
kernteam. Wij vragen ons -met alle respect voor de recherchedivisies- dan ook af 
of deze zaken door de betrokken regio's zelf succesvol zouden kunnen worden 
opgepakt. De ondersteuning aan de regio's beperkt zich blijkens de verzamelde 
gegevens voornamelijk tot samenwerking op het gebied van intelligence en 
analyse, plus incidentele bijstand in de vorm van recherchecapaciteit. Het is 
onwaarschijnlijk dat er in Zuidelijk Nederland een ressortelijk CBA 
`aandachtsgebied' tot stand zou zijn gebracht als KTZ hierin geen trekkersrol 
vervulde, maar de vraag is tegelijk wat de rol van zo'n criminaliteitsbeeld is als 
het kennelijk geen functie heeft in het beleidsproces. De preventietaak ten slotte 
komt tot dusver nauwelijks uit de verf, maar ook hier speelt weer het gegeven 
dat de USD op dit aspect des te zichtbaarder aanwezig is. Het zou waarschijnlijk 
niet veel toevoegen als KTZ probeerde zich hierop meer te profileren. 

Geconstateerd is dat bepaalde beleidsstukken, zoals Maraps, jaarverslagen en 
bedrijfsplannen, door de jaren heen grote onderlinge overeenkomsten vertonen. 
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Dit roept de vraag op in hoeverre dergelijke stukken werkelijk als 
sturingsinstrumenten worden gebruikt, of eerder als plichtmatige exercitie 
worden gezien. Het gegeven dat de onderzoeksresultaten van KTZ niet konden 
warden vastgesteld uit de verstrekte beleidsdocumentatie indiceert dat er sprake 
is van een beperkte transparantie. 

VI.10.2 Samenwerking KTZ en USD 
De tussentijdse evaluatie van de Unit Synthetische Drugs in 2000 gaf aan dat 
samenwerking met kernteam Zuid-Nederland wenselijk was (Bakker et al 2000: 
5). De ITS-onderzoekers constateerden ronduit dat de gedeelde leiding de 
beslissingruimte aan beide zijden verkleint en de interne aansturing verzwakt, 
omdat niet duidelijk is wie `echt de baas is'. "In feite hebben de USD en het 
kernteam ondanks herhaalde inspanningen van beide zijden, de afgelopen 
periode in zekere zin bestendig met de rug tegenover elkaar gestaan" (Bakker et 
al. 2000: 107). Van synergie kon op die manier geen sprake zijn. In dit licht is 
het uit oogpunt van effectieve aansturing geen goede zaak dat de driehoek in 
2001, ondanks dat er bij de korpsleiding een door de kernteamchef, de OC en het 
OM gedragen voorstel lag am den krachtige kernteamchef te benoemen, toch 
heeft besloten tot het aanhouden van een tweehoofdige leiding. Men had toch 
met het ITS-rapport en het duidelijke standpunt van BZK alle argumenten in 
handen om een knoop door te hakken. Dit is een voorbeeld van het relatieve 
overwicht dat een korpsleiding zelfs in een driehoek met sterke spelers op 
bepaalde punten kennelijk kan doen gelden. Het levert ook casuIstiek voor de 
knellende invloed die de regiostructuur heeft op de organisatie en het 
functioneren van kernteams. Dit is temeer relevant in het licht van een uitlating 
van de kernteamchef, die in zijn interview aangeeft dat volgens hem de korpschef 
van het kernkorps wat meer trots zou mogen zijn op zijn kernteam en meer 
betrokkenheid zou kunnen tonen. 

Er wordt verschillend gedacht over de rolverdeling tussen KTZ en de USD. Er zijn 
argumenten te vinden om de USD te beperken tot een expertisecentrum dat 
materiedeskundigheid en co6rdinatie biedt, maar het draaien van onderzoeken 
aan de regio's en eventueel kernkorpsen overlaat. Onze ervaring leert dat 
losstaande expertisecentra en coardinatiepunten de kracht en doortastendheid 
ontberen om werkelijk gewaardeerd en gedragen te worden door de regio's, en 
om echt dingen voor elkaar te brengen. Intelligence kan niet gesoleerd opereren: 
er moet zowel voor verwerving, verificatie en veredeling van informatie als voor 
de vertaalslag naar de tactische praktijk een operationele capaciteit rechtstreeks 
aan gekoppeld zijn. Dat maakt een club geloofwaardig en interessant voor 
regiokorpsen om mee samen te werken. Daar komt bij dat de USD, door buiten 
de landelijke prioriteirings- en goedkeuringssystematiek te blijven, de flexibiliteit 
en slagvaardigheid heeft om effectieve korte klappen te kunnen maken. 

Aan de mening van het openbaar ministerie wordt in deze evaluatie van de 
kernteams steeds veel waarde gehecht: daar ligt immers de aansturing en de 
rechtstreekse verankering met het landelijk beleid. De betrokken kernteamofficier 
geeft in zijn interview aan dat het onderscheid tussen KTZ en USD onder meer is 
voortgekomen uit de verschillende culturen die er leven. De resultaten van deze 
evaluatie geven alle reden om de gekunstelde scheidslijnen op te heffen en 
synergie de kans te geven. Daarmee kunnen enkele bezwaren die hierboven ten 
aanzien van de resultaten zijn genoemd, warden ondervangen. Vanuit KTZ en 
USD kan een slagvaardig en zeer deskundig opsporingsinstrument warden 
gesmeed, dat landelijk en internationaal niet alleen inhoudelijk, maar ook met 
operationele resultaten aan de weg kan timmeren. De noodzaak van coordinate 
en verdieping op het terrein van synthetische drugs zal met de komst van de vijf 
toegevoegde XTC-teams dit jaar alleen nog maar groter worden. Een krachtig 
kernteam synthetische drugs kan oak voor het samenwerkingsverband van 
kernteams een stimulans betekenen. KTZ blijkt nu al landelijk een gewaardeerde 
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voortrekkersrol te vervullen in het samenwerken in informatieprocessen, en die 
gunstige invloed kan worden versterkt naarmate KTZ zelf inhoudelijk en 
operationeel nog beter uit de verf komt en gezag verwerft. Uit de reacties op het 
eerste concept van deze rapportage valt op te maken dat beide leidinggevenden 
nu grote waarde hechten aan het gezamenlijk naar buiten treden, waarmee in 
ieder geval een randvoorwaarde voor een krachtiger samenwerking is vervuld. 

VI.10.3 Meerwaarde van Kernteam Zuid 
Dat het aandachtsgebied van KTZ lange tijd nogal diffuus is gebleven, is het 
doelgericht functioneren van het team niet ten goede gekomen. Het is in dat licht 
gunstig dat er nu eenduidig gekozen is voor het taakveld synthetische drugs. De 
aard van deze vorm van criminaliteit is zodanig dat er volop gelegenheid - en 
zelfs de noodzaak- is om juist de interfaces met het reguliere bedrijfsleven goed 
in beeld te brengen. In die zin kan KTZ met rechercheren in de 'bovenwereld' en 
het analyseren van criminele logistieke processen beslist vernieuwend bezig zijn. 

Bij de tussenevaluatie in 1998 werd aangegeven dat de meerwaarde van het 
kernteam Zuid-Nederland vooral zit in het grotere inzicht in georganiseerde 
criminaliteit en in de adviezen die op grond daarvan kunnen worden gegeven, 
zowel in operationeel opzicht als ten behoeve van preventie. Ook kan het soms 
nodig zijn, bijvoorbeeld met het oog op mogelijke informatielekken, dat een 
gevoelig onderzoek buiten de eigen regio draait. Inhoudelijk en qua zwaarte werd 
er in 1998 nauwelijks een verschil vastgesteld tussen de zaken die het kernteam 
draaide en wat er indertijd in de divisies recherche van de regiokorpsen liep. 
Volgens nogal wat respondenten uit de regiokorpsen is dat nog altijd zo, en zou 
om die reden het kernteam maar beter kunnen worden opgedoekt zodat de 
capaciteit weer terugvloeit naar de regio's. 

Dit onderzoek !evert voor zo'n standpunt onvoldoende argumenten. Het belang 
van de betrekkelijke rust waarbij KTZ-ers aan langlopende onderzoeken kunnen 
werken mag niet worden onderschat. Door afgeschermd te kunnen werken van 
de waan van de dag waar de regiopolitie en de recherchedivisies vaak onderhevig 
aan zijn, krijgen belangrijke zaken nu meer aandacht dan mogelijk zou zijn 
wanneer er steeds de druk is van een binnenkomende moordzaak. 

VI.10.4 Organisatie en recherchecultuur 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat het huidige personeelsbeleid bij kernteams 
en regiokorpsen een nadelige invloed heeft op de bezetting van het team en de 
kwaliteit van de medewerkers. Zoals ook bij de beschrijving van andere 
kernteams is aangegeven is het van groot belang dat hierover landelijk geldende 
afspraken worden gemaakt, vanuit een duidelijke visie op het belang van de 
recherchefunctie. 

KTZ lijkt zich in gunstige zin te onderscheiden van andere kernteams waar het de 
tevredenheid over secundaire arbeidsvoorwaarden betreft. Wel is er nog 
verbetering mogelijk ten aanzien van de begeleiding van uitstromende 
medewerkers (zie ook het vorige punt) en op het houden van functionerings-, 
beoordelings- en exitgesprekken. 

Het onderzoeken van zeven verschillende kernteams geeft onder meer een indruk 
van de diverse stijlen van werken en organiseren. Respondenten in de diverse 
kernteams, ook in KTZ, menen dat de regionale cultuur en gewoonten hierbij een 
rol spelen. Een KTZ-functionaris sprak van "een wat meer 'bourgondische' 
benadering van het werk" in dit kernteam, wat onder meer tot uiting zou komen 
in "soepele" afspraken. Dit zou de transparantie van de werkprocessen niet altijd 
ten goede komen De werksfeer en onderlinge cultuur zijn echter volgens alle 
geInterviewden uitermate goed: niet voor niets laten zich maar 2 van de 69 
respondenten negatief uit over hun deelname aan het kernteam, terwijI 83% 
hierover (zeer) positief is. Collegialiteit en gemotiveerdheid komen in de 
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antwoorden vaak naar voren, en dit blijkt van groot belang voor het goed 
functioneren van een organisatie. 
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VII Landelijk Rechercheteam 
Vooraf: korte geschiedenis en algemene gegevens 

Het Landelijk Rechercheteam (LRT) kwam tot stand nadat in het regeerakkoord in 
1994 de intensivering van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit was 
aangekondigd. De regeling Landelijk Recherche Team is opgemaakt op 30 
oktober 1995, waarna in februari 1996 een aanvang werd gemaakt met de eerste 
operationele onderzoeken. Aanvankelijk is het team als zelfstandige operationele 
eenheid, rechtstreeks ressorterend onder de korpschef KLPD, gevestigd in Zeist. 
Het team was voorzien van eigen ondersteunende faciliteiten, zoals een 
tapkamer, een OT en een CID. Vanaf het begin is het LRT opgezet als 
karavaanorganisatie: er zijn geen vaste onderzoeksteams. In december 1997 telt 
het LRT 61 fte's voor de taakvelden financiele aspecten van georganiseerde 
criminaliteit, internationale rechtshulpverzoeken en onderzoeken van nationaal 
belang. Eind 1997 wordt als vierde taakveld complexe fraude benoemd, waartoe 
medio 1998 het LRT werd uitgebreid met 30 fte's. Het LRT geldt als een 
volwaardig ('zevende') kernteam. 

In februari 2000 verhuist het LRT naar een KLPD-locatie in Driebergen. Vanaf dat 
moment begint de integratie van het team binnen de Dienst Recherche 
Onderzoeken (dR0), de dienst die de zelfstandige recherchetaken van het KLPD 
herbergt. 151  Figuur 12 bevat het organigram van dRO. 

Management 
ondersteuning 

U.R.T. 1 

DIENSTHOOFD 

Ply. Diensthoofd 
P.M.A.; F.M.A.; I.M.A. 

Beheers 
ondersteuning 

U.R.T. 2. 

Figuur 12: organigram dRO/KLPD, stand van zaken januari 2002 

151  Informatie over de inrichting van dRO is verkregen uit het Inrichtingsplan en 
orgaanbeschrijving Dienst Recherche Onderzoeken, 2001. 
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De dRO bestond begin 2002 uit een unit Recherche Informatie (open bronnen en 
documentatie, infodesk, projectvoorbereiding, analyse, terreurbestrijding en CIE), 
twee units Recherchetactiek voor de daadwerkelijke operationele uitvoering en 
een unit Forensische Expertise (accountancy, juristen, digitale recherche). De 
taken van de onderdelen waaruit dRO is gevormd komen terug als 
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resultaatgebieden. Dit waren de onderdelen recherche Transport en Logistiek, 
NOVO (oorlogsmisdrijven), ATBT (terreurbestrijding), de forensische 
accountantsgroep van de CRI, het project Digitaal Rechercheren en het LRT. De 
totale dRO telde eind 2001 196 fte's plus detacheringen vanuit de FIOD, Kmar en 
NVB op basis van convenanten, plus een HARM-team, tezamen zo'n 220 
medewerkers. 152  Een spoedige groei is te voorzien met het oog op 
terrorismebestrijding en versterking van de bovenregionale recherche. De dRO 
valt samen met de dienst NRI, de dienst Internationale Netwerken (IN) en de 
dienst Specialistische recherchetoepassingen (SRT) onder de directeur Recherche 
van het KLPD. 

De LRT-taken zijn op herkenbare wijze binnen de unit Recherche Tactiek 1 
ondergebracht, alsmede binnen URI en UFE, terwijI het OT is ondergebracht bij 
de D5RT van het KLPD. Het LRT vormt daarmee vanaf begin 2002 een integraal 
onderdeel van de dRO en telde eind 2000 netto 91,5 fte's (exclusief de 
fraudetaak 60 fte's). Het team maakt op basis van convenanten permanent 
gebruik van capaciteit van de FIOD en de Kmar, en sinds eind 1998 ook van de 
ECD. Inclusief toegevoegde capaciteit vanuit andere diensten telt het LRT circa 
110 fte's. De feitelijke netto bezetting vormde eind 2000 84 fte's + 8 vacatures in 
verband met eventuele extra financiering. 153  

In dit onderzoek is geen specifieke aandacht besteed aan het aandachtsveld 
horizontale fraude, omdat dit elders reeds is geevalueerd. 154  Ook het financieel 
rechercheren als zodanig wordt momenteel geevalueerd door Bureau Faber te 
Oss, en valt zodoende buiten het bestek van dit onderzoek. 

Vanaf het begin is benadrukt dat voor het LRT financieel rechercheren als 
hoofdtaak geldt: het streven was om 75% van de capaciteit daarvoor in te zetten, 
zodat 25% voor rechtshulpverzoeken en zaken van nationaal belang beschikbaar 
blijft. Al uit de eerste voortgangsrapportages wordt duidelijk dat dit voornemen 
onder permanente druk staat door de toewijzing van onderzoeken. Aanvankelijk 
'evert vooral het voldoen aan buitenlandse verzoeken tot rechtshulp veel werk 
op, later worden dat de onderzoeken van nationaal belang, met het post-Fort 
onderzoek als hoogtepunt. 

Datasituatie tijdens dit onderzoek 

De periodieke managementrapportages van het LRT, het jaarverslag en het 
beleidsplan zijn sinds enige tijd opgesteld conform het informatiemodel voor de 
kernteams, gebaseerd op het INK-model. Doordat het LRT systematisch bericht 
aan de hand van resultaten versus doelstellingen wordt een hoge mate van 
transparantie bereikt. Tegelijk zorgt het gegeven dat het LRT geheel is 
opgenomen in de dRO ervoor dat het niet altijd mogelijk is om de precieze 
activiteiten van het team geisoleerd te beschouwen. 

152  De HARM-methodiek (Hit and Run Money Laundering) komt voort uit een eerder onderzoek 
van het LRT, waarbij de Amsterdamse rechtbank op grand van een opsporingsonderzoek naar 
verdachte transacties een veroordeling voor heling ter hoogte van vier jaar gevangenisstraf 
ultsprak. 

1"  In 2000 werden vacatures aangehouden in afwachting van een beslissing, omdat de 
financiering van het LRT lager was dan bij de overige kernteams. 

154  De teamleiding laat hierbij aantekenen het zeer te betreuren dat de fraudetaak buiten 
beschouwing wordt gelaten, omdat dit een wezenlijk deel uitmaakt van de complexiteit van 
het LRT. Op dit terrein zijn veel complexe onderzoeken verricht, na toewijzing door het CPC. 
Het laat oak zien dat een van de verschillen tussen het LRT en de andere kernteams is dat het 
LRT vier aandachtsgebieden heeft, waar de meeste andere teams er slechts een hebben. Nu 
de fraudetaak buiten beschouwing blijft moeten het functioneren, de onderzoeken en de 
resultaten van het LRT worden afgemeten aan de 60 fte's die beschikbaar zijn. 
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De medewerking aan deze evaluatie was over het algemeen goed: de 
beleidsmedewerker fungeerde als contactpersoon en was voortdurend bereikbaar. 
De kernteamchef droeg waar nodig zelf extra documentatie aan. Er werden ruim 
dertig beleidsdocumenten aangereikt, waaronder enkele CD-ROMS. Dit materiaal 
werd grotendeels ter plaatse bestudeerd. Er werden in relatie tot het LRT 
interviews gehouden met de korpschef van het KLPD, de korpsbeheerder op het 
ministerie van BZK, de rechercheofficier bij het Landelijk Parket, de chef van het 
LRT, tevens diensthoofd van dRO, de chef unit Recherche-informatie KLPD, 
tevens hoofd CIE dRO/LRT, een tweetal unithoofden van het LRT, de coordinator 
criminaliteitsanalyse dRO en een lid van de medezeggenschapscommissie dRO, 
tevens financieel rechercheur. De interviews verliepen zonder problemen, at kon 
een respondent uiteindelijk pas begin april 2002 worden geinterviewd. Aan de 
enquete, die werd uitgezet via het interne computernetwerk, verleenden slechts 
acht LRT-ers en drie voormalige LRT-ers hun medewerking. Dit komt neer op een 
respons van 7 procent van de medewerkers, waardoor de resultaten nagenoeg 
onbruikbaar zijn. 155  Om die reden is in deze deelrapportage van de 
enqueteresultaten dan ook nagenoeg niets terug te vinden. We moeten volstaan 
met de constatering dat degenen die de moeite hebben genomen de enquete in 
te vullen, positief tot zeer positief waren over zaken als deskundigheid, 
ontplooiingsmogelijkheden, innovatie en de kwaliteit van het management. Zeven 
van de acht respondenten meldden in een zeer inspirerende onngeving te werken. 

Ten tijde van dit onderzoek vonden de aanslagen op 11 september 2001 in de 
Verenigde Staten plaats. Dit had ingrijpende gevolgen voor de werkzaamheden 
binnen het LRT: in zeer korte tijd moest aanzienlijke onderzoekscapaciteit 
beschikbaar komen, en bovendien kreeg dRO een landelijk coordinerende taak 
inzake de informatieuitwisseling tussen diverse diensten. Besloten is om in deze 
rapportage hieraan geen aandacht te besteden, omdat dit zou betekenen dat het 
onderzoekswerk op oncontroleerbare wijze zou worden omgegooid en beInvioed 
door een calamiteit. Hierdoor zou het niet langer mogelijk zijn om een adequaat 
beeld te schetsen van de 'normal& gang van zaken bij het LRT en de overige 
kernteams. 

Beoordeling in de tussenevaluatie van 1998 156  

De IVA-onderzoekers stelden in 1998 vast dat het LRT over het algemeen goed 
functioneerde en met name vanuit de deskundigheid op het gebied van financieel 
rechercheren een belangrijke meerwaarde had (Van Zwol 1998a: 29-32). Bij het 
OM was nog te weinig expertise op complexe financiele onderzoeken in huis, en 
ook was het LBOM (voorloper van het landelijk parket) nog geen sterke partner. 
Door de constructie van tijdelijke contracten met medewerkers vanuit 
regiokorpsen, die alleen garantie op terugkeer in dezelfde schaal kregen, zouden 
niet de beste mensen voor het LRT kunnen worden aangetrokken. 

155 
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De geringe respons kan deels zijn veroorzaakt door een lastige enquêteperiode (december - 
januari), hoewel dit bij andere kernteams geen grote belemmering vormde. Ook ziekte van de 
contactpersoon speelde een rol. Verder kunnen de drukke werkzaamheden bij het LRT ten 
gevolge van het TAUSA-onderzoek (naar de aanslagen van 11 september in de VS) de 
medewerking hebben belemmerd. Niet uit te sluiten valt dat desinteresse in het onderzoek de 
oorzaak van geringe medewerking is geweest. 

156  De tussenevaluatie van de kernteams door het WA 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 het LRT (Van Zwol 1998a) 
worden hier globaal samengevat. 
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VII.1 Leiderschap 

De gezagsmatige aansturing van het Landelijk Recherche Team berust ingevolge 
de per 1 januari 2000 gewijzigde Politiewet bij de hoofdofficier van justitie van 
het landelijk parket. De beheersmatige aansturing ligt bij de minister van BZK. 
De hoofdofficier landelijk parket, de directeur-generaal openbare orde en 
veiligheid van BZK, de directeur-generaal Rechtshandhaving van het ministerie 
van Justitie en de korpschef KLPD vormen gezamenlijk de beheersvierhoek LRT 
ingevolge de Regeling LRT. Het team rapporteert aan deze vierhoek door middel 
van jaarplan, begroting, jaarverslag en Maraps. Ook worden recente onderzoeken 
gepresenteerd. In 2000 vormde vooral de financiering van het LRT een belangrijk 
gespreksonderwerp. In het verleden functioneerde de vierhoek niet goed doordat 
twee ministeries een beheersrol hadden (Van Zwol 1998a: 17). Dit probleem viel 
weg nadat BZK de rol van korpsbeheerder van het ministerie van Justitie had 
overgenomen. In de praktijk wordt er elke vijf a zes weken overlegd in een 
driehoek van BZK, KLPD en Landelijk Parket, en schuift de DG Rechtshandhaving 
tweemaal per jaar aan tijdens de planfase en de realisatiefase. De 
korpsbeheerder geeft met betrekking tot het beheersmatige aansturing aan dat 
hij veel belang hecht aan een zorgvuldige communicatie, en stelt dat het LRT 
voor zichzelf de afweging van kosten en baten redelijk scherp in beeld heeft op 
basis van de plannen en het tijdschrijven (interview korpsbeheerder LRT). 

Net LRT rapporteert behalve aan de beheersvierhoek ook rechtstreeks naar de 
korpschef KLPD en naar de CC Zwacri (Landelijk Recherche Team 2000a). De 
korpschef heeft sinds april 1999 de operationele verantwoordelijkheid 
gedelegeerd aan de Directeur Recherche, en voor de beheerstaken geldt sinds het 
najaar van 1999 hetzelfde. De korpschef geeft desgevraagd aan nauwgezet op de 
hoogte te worden gehouden van hetgeen zich bij het LRT voordoet: er zijn 
frequente gesprekken met de directeur Recherche, tweemaandelijks een gesprek 
met de kernteamchef, en met name bij de politiek gevoelige onderzoeken laat hij 
zich regelmatig bijpraten en ziet daarbij zelfs de journaals. In de beheerslijn 
overlegt de gedelegeerd korpsbeheerder eenmaal per 2 a 3 weken met de 
korpschef over het KLPD, waarbij het LRT vrijwel altijd op de agenda staat. 

Het Landelijk Parket en het KLPD maken jaarlijks een reeks 
managementafspraken, die worden vastgelegd in een handhavingsarrangement. 
De correcte strategische orientatie van het team wordt bewaakt door de 
toedelingssystematiek zoals die gevormd wordt door middel van de weegploeg, 
de CC Zwacri en het College van PG's. Deze procedure wordt door het LRT als 
traag en belemmerend ervaren (Voortgangsrapportage LRT 2000: 11; 
verscheidene respondenten). Hoewel dus in theorie de werkstroom van het LRT 
grotendeels zou moeten worden bepaald door de resultante van dit 
besluitvormingstraject loopt dat in de praktijk anders. Rechtshulpverzoeken zijn 
doorgaans spoedeisend en !open niet via de CC Zwacri, en voor zaken van 
nationaal belang geldt hetzelfde. Net  actuele bouwfraude-onderzoek bijvoorbeeld 
werd door het CPG rechtstreeks bij het LRT uitgezet. 157  

Tactisch verloopt de gezagsmatige aansturing vanuit het OM naar het LRT via de 
kernteamofficier. Gedurende langere tijd deden zich hier aanzienlijke problemen 
voor: door de onderbezetting bij het landelijk parket namen officieren soms 
meerdere functies waar, wat de dienders bij het LRT soms de indruk gaf dat 
"onze officier daar als enige de telefoon aannam". Er was de laatste twee jaar 
feitelijk geen continuiteit in de aansturing, hetgeen volgens meerdere 
respondenten vanuit het team de daadkracht en effectiviteit heeft onderg raven. 

157  De leiding van het LRT laat hierbij aantekenen dat het team alleen onderzoeken uitvoert die 
geaccordeerd zijn door het landelijk parket en het CPG. 
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Onder de coordinerende leiding van de kernteamofficier draaien zaaksofficieren 
vanuit het Landelijk Parket de strafzaken bij het LRT, terwijI vanuit het BOOM 
een vaste officier de ontnemingszaken voor zijn rekening neemt. Over de wat 
moeizame verhouding tussen Landelijk Parket en LRT sprak een financieel 
rechercheur een veelgehoorde klacht uit: 

De fysieke distantie speelt een rol: de Ovl's zitten vijf dagen per week op het parket, en 
onze OvJ zit dan in Rotterdam. De verhouding tussen onze recherche en het landelijk 
parket is echt hopeloos, en dat probleem zit hem niet in de gekozen constructie maar in 
de kwaliteit en kwantiteit, overigens ook wel aan onze kant. We moeten betere 
afspraken maken over wat we gaan doen en meer in elkaar investeren. 
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Dat laatste is precies wat de kernteamofficier zich heeft voorgenomen, en met de 
substantiele versterking die begin 2002 bij het Landelijk Parket arriveert liggen 
hiertoe ook mogelijkheden. 

VII.2 Beleid en strategie 

VIL2.1 Missie, visie en strategie 

Missie en taakstelling 

Het LRT onderscheidt een viertal taken (Jaarverslag LRT 1999): 

I. 	Onderzoek naar misdrijven die gezien hun ernst of frequentie dan wel het 
georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk 
op de rechtsorde maken en waarvoor een hoge mate van financiele en 
fiscale deskundigheid noodzakelijk is; 

Onderzoek, ter uitvoering van internationale verzoeken om rechtshulp; 

III. Onderzoek naar misdrijven die in nationaal of internationaal verband 
worden gepleegd en waarvoor betrokkenheid van het LRT gezien de 
taakuitvoering van de regionale politiekorpsen in aanmerking komt 
('nationaal belang'); 

IV. Onderzoek naar bovenregionale en/of (inter)nationale horizontale fraude, 
die gekenmerkt wordt door betrokkenheid van de georganiseerde 
misdaad. Dit taakveld blijft in deze evaluatie buiten beschouwing. 

Visie 

Bij de uitvoering van de taken heeft het LRT zich op de langere termijn de 
volgende doelen gesteld (Jaarverslag 2000): 

• het op termijn toonaangevend zijn op het gebied van operationeel financieel 
rechercheren binnen het 'politieveld', ook buiten Nederland; 

• het streven naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en professionaliteit 
in haar producten en als partner in de opsporingsketen; 

• het leveren van een substantiele bijdrage aan en het verantwoord stimuleren 
van innovatie en een Research & Development-beleid in haar vakgebied; 

• het bijdragen aan een goede samenwerking tussen de kernteams zowel op 
operationeel gebied als op het gebied van het uitwisselen van gegevens en 
kennisoverdracht; 

• het verhogen van de samenwerking tussen recherche-onderdelen binnen het 
KLPD; 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

237 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

• het ontwikkelen en incorporeren van een bruikbaar evaluatiemodel voor 
onderzoeken en opgeleverde eindproducten. 158  

Net motto van het LRT sinds 1998 luidt: Iprofessioneel, betrouwbaar, 
toonaangevend'. Blijkens het Jaarplan LRT 2001 wil het LRT zich profileren als 
een professionele organisatie die relatiegericht is en met openheid haar taken 
uitvoert en daarbij facilitair is ingesteld, integriteit koppelt aan expertise met de 
ambitie om leidend te zijn. Op het terrein van financieel rechercheren ambieert 
het LRT de ontwikkeling van producten en methodieken op zodanige wijze dat de 
overdracht en toepassing door andere opsporingsdiensten mogelijk wordt. 

Strategie 

Er lag eind 2001 nog geen strategiedocument conform Abrio-model voor het 
aandachtsgebied van het 1ST. Wel wordt in het Jaarplan 1ST 2001 de 
ontwikkeling van een strategie voor dat jaar aangekondigd. 

Aandachtsgebied aanpak van georganiseerde criminaliteit vanuit een 
financiele of fiscale invalshoek 

Op 5 juli 2001 presenteerde het LRT het criminaliteitsbeeld criminele financiele 
facilitatoren in de CC Zwacri (Dienstverlening aan de (georganiseerde) misdaad, 
2001). Net Landelijk Parket concludeert op basis hiervan dat het 
Criminaliteitsbeeld lets zegt over de aard, maar weinig over de ernst en omvang 
van het betreffende verschijnsel. Bij gelegenheid van de vergadering werd 
geconstateerd dat het landelijk parket en het LRT onvoldoende toekomen aan het 
goed uitdiepen van het aandachtsgebied. De beschikbare capaciteit is deels 
ingezet op het Post-Fort onderzoek en deels voor korte klap-achtige 
rechercheactiviteiten in het kader van rechtshulpverzoeken. Het Landelijk Parket 
vraagt zich bij die gelegenheid af of het samenstel van taken van het LRT binnen 
de Dienst Recherche Onderzoeken wet voldoende onderscheidend vermogen 
heeft. Bij het Landelijk Parket werkt men aan een discussienota betreffende de 
aanpak van prioritaire zaken op nationaal niveau. Binnen het College van PG's en 
het Landelijk Parket leeft ook de wens om meer strafzaken te laten (af)doen, en 
dit zou veel meer recherchecapaciteit vergen. Hierbij wordt onder meer gedacht 
aan: 

• de opvang gerechtvaardigde buitenlandse verzoeken; 

• de spin-off van onderzoeken naar aanleiding van buitenlandse verzoeken; 

• plankzaken uit de regio's; 

• het uitrechercheren van veelbelovende restinformatie; 

• onderzoeken naar criminele activiteiten zonder regionale context; 

• onderzoeken naar aanleiding van MOT/BLOM meldingen; 

• Europese onderzoeken en joint investigation teams, inzet op verzoek van 
Europol et cetera; 

• mensensmokkel en mensenhandel; 

• de vernieuwing van expertiseontwikkeling, met name ten aanzien van 
financieel rechercheren. 

158  In 2000 is het ZERO-evaluatiemodel, ontwikkeld door Politie Haaglanden, als de standaard 
voor kernteams benoemd. 
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In het licht van het bovenstaande constateert het landelijk parket dat de 
taakstelling en activiteiten van het LRT, en zeker de hierboven verwoorde 
ambities, botsen met het beleidskader dat in het kader van de CC Zwacri is 
ontwikkeld. Dat impliceert dat de regeling LRT zou moeten worden gewijzigd 
(Voortgangsrapportage LRT 2000: 11). Een aanzienlijke uitbreiding van 
recherchecapaciteit is een andere voorwaarde. 

Het Jaarplan LRT 2001 vermeldt als ambitie dat in dat jaar in het kader van de 
kernteamtaak twee onderzoeken zijn verricht. Dit doel is ook verwezenlijkt. 

Internationale rechtshulpverzoeken 

Voor wat betreft het toewijzen van rechtshulpverzoeken aan het LRT gelden als 
criteria: majeure rechtshulpverzoeken, spoedeisend, bovenregionaal of landelijk 
belang, niet te plaatsen in een regio. Het landelijk parket beslist in principe waar 
een rechtshulpverzoek wordt geplaatst, maar Nederland ontvangt jaarlijks 
tienduizenden verzoeken om informatie en rechtshulpverzoeken uit het 
buitenland (gegevens dRO, 2001). 159  Deze verzoeken bereiken Nederland via 
verschillende kanalen, zoals Interpol/CRI, ministerie van Justitie, 
arrondissementsparketten en het Landelijk Parket, zodat een exact aantal niet te 
bepalen is en ook het landelijk parket geen volledig overzicht heeft. Naar 
schatting van het KLPD kan in 90 procent van de gevallen worden volstaan met 
eenvoudige afdoening middels het raadplegen van systemen, zoals door het 
natrekken van antecedenten, tenaamstellingen van kentekens en dergelijke. De 
afhandeling van dit soort buitenlandse verzoeken geschiedt door DIN en de 
regiokorpsen. In ongeveer 10 procent van de gevallen is er sprake van een 
complex onderzoek dat in Nederland tot operationele activiteiten dient te leiden, 
zoals het afluisteren van telefoons, observatie, doorzoekingen, aanhouding, 
verhoor en eventuele uitlevering, en dergelijke. De uitvoering van dit soort 
onderzoeken legt een aanzienlijk beslag op de beschikbare capaciteit bij 
recherche en OM, en interfereert met regionale prioriteiten. Het niet of 
onvoldoende uitvoeren van deze complexe onderzoeken leidt bij de buitenlandse 
autoriteiten tot veel onbegrip en doet afbreuk aan de reputatie van Nederland als 
betrouwbare partner in de opsporing, evenals aan de bereidheid tot wederkerige 
hulp bij Nederlandse rechtshulpverzoeken. Het LRT voert een marginaal deel van 
alle buitenlandse rechtshulpverzoeken uit en heeft hiertoe ongeveer 15 fte 
beschikbaar. De verwachting is dat de behoefte aan met name joint investigation 
teams in de toekomst gaat toenemen door de afspraken, gemaakt door 
regeringsleiders in Tampere. 

Als ambitie vermeldt het Jaarplan LRT 2001 dat in dat jaar vijf majeure 
rechtshulpverzoeken of `korte klap'-zaken zijn verricht. Ook dit resultaat is 
verwezenlijkt. 

Het draaien van een rechtshulpverzoek-zaak wordt door veel LRT-rechercheurs 
als plezierig ervaren, omdat het een welkome afwisseling betekent met het 
werken in het vaste stra mien van een grote LRT-zaak. In een rechtshulpzaak 
doorloopt men in vier tot zes weken het gehele recherchetraject. 

159  Gegevens betreffende de afhandeling door het LRT van rechtshulpverzoeken zijn ontleend aan 
een briefing. Er liggen ook evaluerende en beschrijvende rapportages uit 1998 die een goed 
inzicht bieden in de praktische gang van zaken, maar deze worden hier niet verwerkt omdat 
zij buiten de evaluatieperiode (vanaf januari 1999) vallen. 
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Deze taak was oorspronkelijk als derde, bijkomende opgave bedoeld maar pakte 
anders uit. Al snel bleek dat de PG's en het departement in feite behoefte hebben 
aan een soort Istrategische reserve' van recherchecapaciteit om in te zetten op 
politiek gevoelige en urgente onderzoeken. Net  Post-Fort onderzoek, maar ook 
andere onderzoeken in deze categorie hebben veel capaciteit van het LRT in 
beslag genomen. 16°  De portefeuillehouder in het CPG merkte in het met hem 
gehouden interview dan oak op dat het LRT in feite is 'opgegeten' door de 
onderzoeken van nationaal belang, waardoor de financiele taak in het gedrang is 
gekomen. De procureurs onderkennen vanzelfsprekend de noodzaak om 
capaciteit voor dergelijke urgente onderzoeken beschikbaar te hebben, maar 
willen niet dater voor dat soort zaken voortdurend een beroep op de kernteams 
moet worden gedaan ten koste van de taken waarvoor is gekozen. Andere 
respondenten, waaronder de korpschef van het KLPD, geven aan dat er tot 
dusver landelijk gezien geen afdwingbaarheid bestaat wanneer het op het 
toedelen van capaciteit voor grote zaken aankomt. Daardoor grijpen het CPG en 
Landelijk Parket al snel naar het eigen kernteam, zodat het risico bestaat dat het 
LRT niet de juiste onderzoeken krijgt. De korpschef KLPD wijst er tevens op dat 
door technologische ontwikkelingen het bestaande territoriale model niet altijd 
meer toepasbaar is, bijvoorbeeld waar ontvluchte misdadigers aan de hand van 
communicatieanalyse worden opgespoord. Zij hebben geen vast nummer en dus 
ook geen plek waar het aangrijpingspunt voor het onderzoek ligt, met als gevolg 
dat het LRT de zaak maar moet doen. 

Inzicht, verkennend onderzoek en intelligence 

De chef van de Unit Recherche-Informatie geeft aan dat bij de infodesk en op de 
analyseafdeling nog niet alle plekken zijn opgevuld, omdat er geen concessie aan 
de kwaliteit wordt gedaan. Het Landelijk Recherche Team werkt aan verdieping 
en borging van materiedeskundigheid, onder meer via het eigen Intranet. In 2001 
is een eerste proeve van een criminaliteitsbeeld op het aandachtsgebied 
financiele aspecten van georganiseerde criminaliteit afgeleverd (meer hierover in 
paragraaf 9.1). Verkennende onderzoeken worden door het LRT niet verricht, 
omdat men hiertoe geen aanleiding ziet. De afgelopen periode heeft de CIE van 
de dRO onder zware werkdruk gestaan door de commissie-Kalsbeek: zowat de 
hele CIE zat dossieronderzoek te doen, want 'Kalsbeek' was voornamelijk een 
CID-matig verhaal. Pas nu is er eindelijk weer tijd om aan de slag te gaan. Er is 
noodgedwongen veel tijd gestoken in het 'nationaal belang', terwijI andere 
kernteams in de loop der jaren op hun aandachtsveld hebben kunnen bijschaven. 
Daarbij kampt het LRT met de handicap dat er geen natuurlijk achterland is, 
zodat er niet zoals elders spontaan signalen komen. Men gaat in het land niet 
direct naar Driebergen bellen zodra er een advocaat of makelaar in beeld komt, 
terwijI er wel wordt gebeld naar de USD als men met ecstasy te maken krijgt. Dit 
PR-probleem belemmert een voldoende informatiestroom naar het LRT. 

Het LRT experimenteert als een van de weinige recherchediensten in Nederland 
met informantenrunners op HBO-niveau, die als vakinhoudelijk deskundigen 
worden gekoppeld aan ervaren recherchemensen. Over aantal en kwaliteit van de 
projectvoorstellen kunnen bij gebrek aan gegevens geen uitspraken worden 
gedaan. Er is bij projectvoorbereiding veel geinvesteerd in formats en 
procedures: producten hebben nu een eenduidige vorm conform Abrio, zodat 
bijvoorbeeld van een quick scan naar projectvoorbereiding kan worden gegaan. 
Een respondent bij het Landelijk Parket toonde zich kritisch over de kwaliteit van 

160  De Post-Fort-zaak zou gedurende de afgelopen Jaren zelfs de helft van de totale LRT-capaciteit 
hebben gevraagd, waardoor er geen ruimte en mogelijkheid was om het financieel 
rechercheren verder te ontwikkelen (brief KLPD-directeur Recherche dhr. W.M. van Gemert 
aan Klerks, d.d. 12 juli 2002). 
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de projectvoorbereiding bij het LRT. Het Jaarplan LRT 2001 vermeldt als ambitie 
voor dat jaar dat negen projectvoorstellen aan het OM zijn voorgelegd. 

VII. 2.3 Opsporingsonderzoek 

De vorm waarin opsporingsonderzoeken bij het LRT van de grond komen is 
volgens LRT-managers als volgt. Een onderzoek begint doorgaans met een 
signaal, afkomstig van de CIE of uit restinformatie van een ander onderzoek, of 
met een concrete opdracht vanuit bijvoorbeeld het CPG als het om een zaak van 
nationaal belang gaat. De projectvoorbereidingsfase start, waaraan vaak al direct 
een tactisch rechercheur meewerkt. Er wordt dan gekeken wat er ligt, wat er 
mogelijk is, wat de kansen en bedreigingen zijn. Dan gaat het van 
projectvoorbereiding naar de tactische fase en worden er een co6rdinator, een 
dossiervormer en een teamleider aangewezen. Dat is feitelijke een estafette, 
want de projectvoorbereiders lopen nog een paar stappen mee in de overdracht. 
Er wordt een zaaksofficier aangewezen, en dRO maakt een plan van aanpak: de 
coordinator schrijft en de teamleider kijkt of het volgens de gebruikelijke regels 
verloopt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Abrio-formats. Met de 
OvJ wordt dagelijks overlegd op incidentele basis en eenmaal per week 
structureel. Verder gaan relevante gegevens via de Maraps naar de leiding van 
dRO. Recentelijk is een onderszoeksmonitor volgens Abriovoorschrift 
gerealiseerd, die moet voorzien in de toegenomen behoefte aan wezenlijke 
managementinformatie. Kerncijfers worden per 1 januari 2002 ingevoerd en in 
PCS worden uren geschreven. Er kan zodoende per onderzoek worden gekeken 
hoeveel capaciteit is ingezet en of het in verhouding staat tot wat het heeft 
opgeleverd. Wekelijks is er operationeel MT in aanwezigheid van alle teamleiders, 
waar wordt geleerd van opgedane ervaringen. Ongeveer eenmaal per maand is er 
planningsoverleg over de inzet van mensen op onderzoeken. 

VII.2.4 Ondersteuning van de regio's 

Anders dan de overige kernteams heeft het LRT geen rechtstreekse band met een 
kern-regiokorps en deelnemende (leverende) regiokorpsen. Ondersteuning vindt 
dan ook uitsluitend plaats via de reguliere KLPD-procedures, en komt vooral tot 
uiting bij nationale kwesties zoals het Post-Fort-onderzoek en 
terrorismebestrijding. Wel verleent het LRT ondersteuning aan andere kernteams. 

VII.2.5 Preventie en bestuurlijke advisering 

In de verstrekte documentatie speelt het aspect van preventie een bescheiden 
rol: het LRT vult zijn rol hier vooral in door bij gelegenheid bestuurlijke adviezen 
te verstrekken aan gedigende instellingen. Gezien het taakveld fraude is de 
terughoudendheid ten aanzien van preventieve activiteiten opmerkelijk. Het team 
participeert in het zogenaamde FEC, waarin onder meer Politie Amsterdam-
Amstelland, de FIOD, de ECD, DNB, de STE en andere instanties deelnemen, en 
werkt daar ook mee aan preventieadviezen (zie het recente rapport omtrent 
toezicht op groenfondsen). De korpsbeheerder van het KLPD merkt wat betreft de 
preventieve taak van het LRT op dat die iets anders ligt dan bij de overige 
kernteams. Deze respondent merkt dat de interface met de collega's op het 
ministerie van Financien steeds sterker wordt. Mede als gevolg van de 
gebeurtenissen van 11 september 2001 staat de hele financiele sector onder veel 
strakker toezicht. De preventieve activiteiten van het LRT nemen vooral de vorm 
aan van signalering in de richting van wet- en regelgeving. De korpsbeheerder 
ziet dan ook een duidelijke trend naar meer nadruk op het preventieve 
taakaccent. 
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VII.2.6 Actuele reorganisaties 

Lange tijd bleef het KLPD als enige politiekorps feitelijk onaangeroerd door de 
Grote Reorganisatie van 1993: enkele respondenten merkten zelfs op dat die 
transformatie zich in Driebergen feitelijk pas in 1999 voltrok. Inmiddels is het 
korps van 4.000 medewerkers, en zeker de dRO daarbinnen, volop in beweging. 
De korpschef stelt ronduit: "verandering is de enige constante hier". Vrijwel 
maandelijks worden er nieuwe taakvelden en prioriteiten aangekondigd, en 
onlangs sprak de politiek uit dat er honderden extra mensen met internationale 
rechtshulp aan de slag moeten. 

De ontwikkeling naar het opgaan van het LRT in de bredere tactische 
recherchedienst van het KLPD (de dRO) speelt reeds vanaf 1998. Van belang was 
in dit verband de fysieke verhuizing van het team van het eigen onderkomen in 
Zeist naar de algemene KLPD-locatie in Driebergen, die plaatsvond in februari 
2000. De reorganisatie tot then dRO krijgt naar wordt aangenomen zijn beslag in 
het voorjaar van 2002. Ten tijde van het veldwerk voor dit evaluatieonderzoek in 
het najaar van 2001 werd echter intern de aanduiding 'LRT' at haast niet meer 
gebruikt omdat de integratie een feit was. 

VII.2.7 Kwaliteit rechercheprocessen 

De bij het LRT in de loop der jaren ontwikkelde kwaliteitstools worden in veel 
gevallen nog altijd gebruikt. Respondenten geven aan dat het daarvoor wel nodig 
is om zaken te borgen, en dat is vaak een probleem in de pioniersfase als nieuwe 
dingen worden ontwikkeld. Met een grote doorstroom zoals bij de kernteams 
moet de kennis ergens digitaal of op papier te vinden zijn. Dit wordt bij het LRT in 
toenemende mate gerealiseerd. 

VII.2.8 Ontwikkeling van deskundigheid en expertise 

Alle respondenten die zich in dit onderzoek uitlieten over de deskundigheid van 
het LRT waren er van overtuigd dat die beslist aanwezig is. Het team geldt op het 
aandachtsveld financiele criminaliteit als een centrum van kennis. Binnen het LRT 
wordt permanent gewerkt aan het bijhouden en verdiepen van vakkennis, zowel 
door individuele teamleden die hun vakliteratuur bijhouden, als door de 
organisatie door het aanmoedigen bij scholing en het deelnemen aan seminars en 
dergelijke. 

V11.2.9 Innovatieve opsporingsmethoden en —technieken 

Het LRT streeft er naar toonaangevend te zijn op het vakgebied, en dat zal zich 
onder meer moeten uiten in het ontwikkelen en introduceren van innovatieve 
werkwijzen. Deze liggen primair op het gebied van financieel rechercheren 
(Voortgangsrapportage LRT 2000: 6). Welke concrete vernieuwingen zich hier 
voordoen wordt nergens expliciet gemaakt. 

Ook op andere terreinen van opsporing spant het team zich in om bruikbare 
vernieuwingen tot stand te brengen. De dRO-tapkamer heeft in de afgelopen 
jaren op diverse wijzen verbeterd ten aanzien van gebruikte 
interceptietechnieken (Voortgangsrapportage LRT 2000: 13). Zo is het mogelijk 
om vanuit de tapkamer van het team gesprekken in het kader van de 
internationale rechtshulp direct door te schakelen naar andere landen, waar dan 
tolken klaarzitten om het besprokene te vertalen (Voortgangsrapportage LRT 
2000: 9). Ook kunnen taps doorgeschakeld worden naar een GSM-aansluiting, 
zodat belangrijke intercepties 's nachts en in het weekend door een 
piketrechercheur thuis kunnen worden uitgeluisterd. Net  LRT zet al geruime tijd 
visueel gehandicapten in voor het uitwerken van tapgesprekken om daarmee de 
executieve medewerkers te ontlasten, en won hiervoor in 2001 de Politie 
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Innovatie Prijs. dRO gebruikt de 'digivox' conference box om afluisteren en 
uitpeilen van recherchecommunicatie tijdens observatiewerk te voorkomen, en 
test betaversies van dergelijke systemen uit teneinde door samenwerking met de 
producenten aan de voorkant van ontwikkelingen te zitten (informatie verstrekt 
door kernteamchef). Het gebruik van de conference box is door andere 
kernteams van het LRT overgenomen. Ook bij het onderzoek naar de toed racht 
van de vuurwerkramp in Enschede droeg het LRT bij aan een effectievere 
samenwerking van hulpdiensten door het introduceren van een vernieuwde 
fototechniek, waarbij gegevens van kadaster en gemeentelijke 
bevolkingsadministratie op luchtfoto's werden geprojecteerd 
(Voortgangsrapportage 2000: 12). In het dagelijkse recherchewerk wordt vooral 
op efficiency gelet, zo zijn arbeidsintensieve processen rond gegevensinvoer, 
zoals printlijsten van telecombedrijven, geautomatiseerd. Het LRT heeft ook als 
eerste kernteam de functie dossiervormer een formele status gegeven. 161  

Innovatie is ook in jurisprudentie tot uitdrukking gekomen, zo laat de LRT-leiding 
weten. Voorbeelden hiervan op het gebied van financieel rechercheren zijn: de 
succesvolle aanpak van hypothecair krediet als onderpand voor de betaling van 
een advocaat, de eerste succesvolle veroordeling voor heling bij 
wisseltransacties, het hanteren van het uitgangspunt van strafrechtelijk relevante 
aanwijzing als basis voor verdenking, het aanpakken van trustmaatschappijen en 
dergelijke. De introductie van computerapparatuur voor massale 
gegevensverwerking vanaf papier (ZyLab) is eveneens een innovatie die vanuit 
het LRT naar een groot deel van recherche-Nederland is gebracht. 

VII. 2.10 Samenwerking 

Vanuit het LRT wordt intensief samengewerkt met diverse partners. Zo worden op 
operationeel gebied bancaire deskundigheid en de geavanceerde mogelijkheden 
van de LRT-tapkamer ter beschikking gesteld van andere onderzoeken 
(Voortgangsrapportage LRT 2000: 12). De samenwerking tussen LRT en KTA is 
van oudsher vrij intensief: zo zijn er bijvoorbeeld een jurist, een econoom en een 
rechercheur en later twee accountants gedurende twee jaar aan 'Amsterdam' 
uitgeleend ten behoeve van een onderzoek naar een zakenman die de 
georganiseerde criminaliteit zou faciliteren. Andere kernteams, met name KT 
NON, KTA en KTZ, zeggen eveneens met het LRT op operationele basis samen te 
werken. Voor een onderzoek naar misbruik van gemeentelijke fondsen werden 
vanuit aandachtsgebied IV gedurende enkele maanden twee accountants, een 
jurist en een senior rechercheur uitgeleend aan de Rijksrecherche. Van de 
accountants bij dRO werkt voortdurend ongeveer de helft aan ondersteuning 
ergens in het land. De inzet van LRT-medewerkers ten behoeve van de 
vuurwerkramp in Enschede bedroeg gedurende enige tijd 25 fte's. 

Andersom leveren andere diensten ook tijdelijke medewerkers aan het LRT. Zo 
was er in 1999 vanuit de ECD een medewerker als liaisonambtenaar 
gedetacheerd (Voortgangsrapportage 1999: 7). Er wordt op permanente basis 
samengewerkt met de FIOD/ECD en de Kmar (Jaarverslag LRT 2000: 8). 162 De  

Nederlandse Vereniging van Banken heeft een medewerker bij de dRO geplaatst, 
en alle andere kernteams leverden medewerkers aan het LRT voor onder meer 
het Post-Fort onderzoek. 163  

161  Brief van unitleider dRO dhr. D.H. van den Ham aan Klerks, 10 juli 2002. 

162  In het kader van het convenant met de FIOD/ECD zijn er structureel 5-10 medewerkers vanuit 
die dienst bij het LRT werkzaam; de Kmar heeft permanent 3-5 medewerkers bij het LRT 
geplaatst (Brief van unitleider dRO dhr. D.H. van den Ham aan Klerks, 10 juli 2002). 

263  De chef LRT plaatst hierbij de kanttekening dat het ging om een tijdelijke plaatsing gedurende 
een jaar, en dat de kwaliteit van de collega's uit de de andere kernteams zeer wisselend was. 
De extra inzet was door het CPG aan de kernteams opgedragen omdat er door het LRT 1.200 
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Het LRT ziet voorts een taak in het uitdragen van specialistische kennis. In dat 
verband is bijvoorbeeld over de toepassing van de ZyLab-techniek (digitalisering 
van dossiers) geadviseerd aan een tweetal kernteams. In Abrio-verband is 
ondersteuning geleverd ten behoeve van de informatieplatforms, en aan het 
ministerie van Justitie is geadviseerd ten aanzien van onder meer Europese 
witwas-wetgeving. 

Het LRT participeerde in 1999 in een reeks van overlegstructuren 
(Voortgangsrapportage 1999: 5). Semen met de andere kernteams werd 
overlegd in de Werkgroep ZGC/IRT, het CC Zwacri en het overleg kernteamchefs. 
Voorts in: 

- periodiek overleg met Bureau Internationale rechtshulp en de CRI over 
situatie inzake grootschalige rechtshulpverzoeken; 

- CID-overleg kernteams per kwartaal; 

- kwartaaloverleg met FIOD inzake personeelsinzet en samenwerking; 

- halfjaarlijks overleg met relevante BOD-en Ms ECD, VROM, AID, DISZW; 

- halfjaarlijks overleg deskundigheidsbevordering kernteams; 

- periodiek overleg met Landelijk bureau Fraude en clusters fraude in het land. 

VIL2.11 Communicatie van beteld en strategie 

In de bestudeerde stukken is hierover vrijwel niets gevonden. 

VII.2.12 Toetsing en verbetering 

In een zelfevaluatie in 1998 werd vastgesteld dat de interne communicatie binnen 
het LRT verbetering behoefde. Inmiddels zijn er de nodige maatregelen genomen: 
zo wordt er intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het eigen 
Intranet (Jaarverslag LRT 1999: 7). Bij de reguliere beleidscommunicatie binnen 
het cyclisch proces ligt er soms een spanningsveld tussen het beleid en de 
operationele inzet (Jaarverslag LRT 1999: 9). Geprobeerd wordt om de LRT-ers te 
betrekken bij onder meer de reorganisatie; zo namen medewerkers bij de 
vorming van de Dienst Recherche Onderzoeken deel aan projectgroepen. 

VII.2.13 Financieel rechercheren 

Eindrapportage evaluate kernteams 

Het LRT ziet financieel rechercheren nadrukkelijk als zwaartepunt in haar 
takenpakket. Het team heeft relatief veel financieel geschoolde medewerkers op 
WO/HBO niveau. Vanuit de LRT-medewerkers die in de interviews en de enquete 
aan het woord kwamen is er kritiek op de manier waarop het financieel 
rechercheren in de praktijk wordt vormgegeven. DeeIs richt die kritiek zich op het 
openbaar ministerie, dat met name in het verleden enige malen onderzoeken die 
zich leenden voor ontneming "bij de fiscus over de schutting gooide". Uit 
pragmatische overwegingen wordt dan het aspect financieel onderzoek bij de 
belastingdienst neergelegd, die een aanslag plus honderd procent boete kan 
opleggen. 164  De geInterviewde LRT-medewerkers menen echter dat de fiscus niet 
als ontnemingsorgaan mag worden gezien, en dat justitiele trajecten ook langs 
justitiele weg moeten worden afgehandeld. Het gegeven dat officieren van justitie 

kilo cocaine in beslag was genomen en er veel doorzoekingen moesten worden verricht 
waarbij zo'n 25 verdachten in beeld kwamen, terwijI het LRT zelf al dertig medewerkers op 
het onderzoek had gezet. Ook de medewerking aan het onderzoek van de commissie-Kalsbeek 
vergde veel LRT-inzet. 

164  Deze situatie is niet uniek voor het LRT: ook bij andere teams komt dit voor. 
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onwennig staan tegenover het hanteren van civielrechtelijke procedures zou 
volgens deze zegslieden de aarzeling om financieel rechercheren serieus op te 
pakken deels verklaren. 

Een ander doelwit van kritiek is het middenkader bij het LRT. Met name sommige 
co6rdinatoren met een tactische achtergrond zouden van de financiele aspecten 
onvoldoende begrijpen. 165  Een financieel rechercheur meent dat het LRT bij 
uitstek bereid zou moeten zijn om de extra inspanning die gecompliceerde 
onderzoeken vereisen, ook te leveren. 

In het tactisch verhaal zie je immers ook de ontwikkeling van gewone telefoontaps via 
GSM's, naar prepaid, tot wisselende SIM's, en dan volgen we het wel. Zouden we dan 
het financiele spoor niet volgen? Dan wend je dit alles hier ook aan waar het voor 
bedoeld is. De intentie bij de leiding hier is er wel. Maar zodra een zaak complex wordt 
spreekt men van "wildgroei", dan komt de boomchirurg en haalt wat takken weg. 

En tweetal respondenten met een financiele achtergrond gaf aan dat zij eigenlijk 
het gevoel hadden als expert bij het LRT binnen een politieomgeving onvoldoende 
tot hun recht te komen. Een financieel rechercheur met een fiscale achtergrond 
lichtte dit toe: 

Het zou goed zijn als financiele mensen mede het beleid zouden bepalen. De wens 
daartoe is er wel, maar het feitelijke beleid is er nog niet. In het MT is onze unit 
vertegenwoordigd door de coordinerend accountant. Het merendeel van de accountants 
hier zit in schaal 12 of 13, de HBO-ers belastingkunde op schaal 11. Tactisch 
rechercheurs met een financiele opleiding komen op schaal 9 binnen. Zulke mensen 
worden dan opgeleid tot ontnemer, maar de vraag is of dat in algemene zin verstandig 
is. Mensen met een belastingachtergrond zijn geschoold in civiel recht en in 
verbintenissenrecht, en dat moet je ook bijhouden. Die achtergrond heb je nodig in dit 

soort onderzoeken, maar tactisch rechercheurs met een cursus hebben dat niet. 166  

Deze respondent voegde hier aan toe een voorstander te zijn van instromen, 
omdat sommige tactisch rechercheurs erg snel leren, maar ze krijgen vervolgens 
van het OM te weinig ruimte om hun verworven kennis toe te passen. Enkele 
respondenten meenden dat de wat lastige verhouding met het OM te maken kon 
hebben met gezagsverhoudingen. 

Zo'n officier beslist natuurlijk in laatste instantie, maar die krijgt van de financieel 
geschoolde onderzoekers veel meer tegenspel, op een terrein bovendien waar ze zich 
niet zo zeker voelen als bij het strafrecht. 

Deze zienswijze wordt door collega's met een soortgelijke achtergrond 
ondersteund. Men toont zich enthousiast over de inzet vanuit het BOOM maar 
uitgesproken kritisch ten aanzien van het reguliere OM. Een leidinggevende: 

Het ontnemen moet nog beter gaan, en het OM is daar een heel belangrijke factor in. 
Meer Ovi's bij het BOOM is de enige oplossing, want bij het OM is er verder geen enkele 
belangstelling of tijd voor om te ontnemen. Het is een vak apart, met veel samenloop 
met civiel recht. 

Nu bij dRO het financieel ontnemen in de unit Expertise is gekomen zien 
financieel rechercheurs het risico dat men toch meer als ondersteuning wordt 
gezien, en dat sommigen zeggen: "Mlle zijn ondersteunend, je krijgt t.z.t. wel 
een belletje zodra je nodig bent." 

165  Binnen het LRT komt het ook regelmatig voor dat een register-accountant of een financieel 
rechercheur fungeert als leider van een onderzoeksteam. 

166  De teamleiding plaatst hierbij de kanttekening dat een aanzienlijk aantal grote operationele 
onderzoeken door financieel deskundigen wordt gecoordineerd. Er is een co6rdinator die RA 
is, anderen zijn afkomstig van de FIOD, VROM en het GAK, en een vijfde is hoofd van een BFO 
geweest. Ook zou de UFE niet door een coordinerend accountant, maar door een waarnemend 
hoofd in het MT zijn vertegenwoordigd. 
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Net LRT is een bijzonder team, ook door de mensen die er werken. Een 
'horizontale instromer' zette uiteen dat er aanleg nodig is voor het opsporingsvak. 

Een kritische houding, nieuwsgierigheid, inventief zijn en kunnen rapporteren, want dat 
moet voortdurend. Gevoel voor politiek manoeuvreren, binnen de organisatie maar ook 
naar het OM. Net wordt gefinancierd door de overheid, dus moet je verantwoording 
afleggen. En je moet het vooral ook leuk vinden. Veel accountants zijn wat in zichzelf 
gekeerde, introverte types. Degenen met flair zijn degenen die het in het commerciele 
vak ook goed doen. Daarnaast Mb je de boekhouders, de werkbijen. 

Uit uitlatingen van diverse respondenten blijkt dat er vanaf de begintijd van het 
LRT enige spanning is geweest tussen de financiele deskundigen (vaak jonge 
academici) en ervaren rechercheurs, onder meer doordat de eerste categorie 
door een andere inschaling vaak aanzienlijk meer verdient. Naast dit 6 zo 
belangrijke verschil in bezoldiging is er ook een cultuurverschil dat tijdens de 
gesprekken soms bijna tastbaar werd. Een LRT-manager: 

Tegen sollicitanten van buiten zeggen wij steeds: "de cultuur is het grootste 
afbreukrisico". Oat is zo omdat er in de commerciele sector een hele ambitieuze 
individualistische cultuur heerst, terwijI de politie een heel sociale cultuur heeft, waarin 
teamvorming belangrijk is. Daarom moet een instromer zich aanpassen aan die cultuur: 
je moet grotendeels accepteren hoe de omgangsvormen zijn en zorgen dat je 
integreert. 

Meer of minder subtiele nuances in humor, kleding, taalgebruik en in attitude 
maken dat het onderscheid tussen de dienders en 'mensen van buiten' jaren na 
indiensttreding nog feilloos merkbaar is. Hier moet meteen aan worden 
toegevoegd dat respondenten over het algemeen met veel waardering over 
elkaar als collega's spraken. 

Tijdens het evaluatieonderzoek eind 2001 waren er signalen dat er nogal wat 
financiele deskundigen zouden vertrekken bij het LRT. De chef LRT verklaarde 
desgevraagd dat het hier met name voormalige medewerkers van de forensische 
accountancy-groep van de CRI betrof, die bij het LRT waren gentegreerd en er 
toch voor kozen om wat anders te gaan doen. De tRT-deskundigent kenden ook 
enige uitstroom, maar veel minder dan in de eerstgenoemde groep. 

De deskundigheid en inspanningen van het LRT op financiele onderzoeken zijn 
verder onomstreden. Het team timmert bier ook mee aan de weg en ontwikkelt 
bruikbare methoden en producten. Ook legde het LRT de basis voor het landelijk 
overzicht van MOT-meldingen (het MOTion systeem). 

VII.2.14 Digitaal rechercheren 

Ook digitaal rechercheren is een noodzakelijk aandachtsveld voor het LRT. In 
1999 bereidde het team het project `Digitaal rechercheren' voor en leverde 
daartoe een drietal fte's (Voortgangsrapportage LRT 1999: 6). In datzelfde jaar 
ging men verder met de ontwikkeling van het Internetteam (Jaarverslag 1999: 
7). Uiteindelijk vonden verdere ontwikkelingen hun weg middels het KLPD-project 
'Digitaal rechercheren' van de Divisie Recherche, en is deze deskundigheid in een 
aparte eenheid binnen dRO ondergebracht. 167  Op dit moment is digitaal 
rechercheren dan ook formeel niet langer een LRT-taak. 

167  Dit is inmiddels de project-status ontgroeid en geworden tot de Groep Digitaal Rechercheren 
binnen de UFE. 
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VII.3.1 Formatie en bezetting 

In de periode 1999-2000 kregen vrijwel alle kernteams te maken met een sterk 
toegenomen uitstroom van medewerkers, hetgeen vooral werd veroorzaakt door 
het aflopen van de contracten die dateerden uit de begintijd van de teams. Bij het 
LRT vertrokken met het in zicht komen van het einde van de convenantsperiode 
van vier jaar in korte tijd veel medewerkers, waaronder vijf leden van het 
managementteam inclusief het hoofd LRT (Jaarverslag 1999 LRT). De uitstroom 
kwam op circa 17%, wat een zware druk op de organisatie legde. In 1999 
verrichtte de gemeenschappelijke beleidsmedewerker van de kernteams in het 
kader van zijn studie onderzoek naar het uitstroombeleid bij het LRT (Van 
Rijsbergen 1999). Hij ontleedde daartoe onder meer de convenanten waarin de 
rechtspositie van de medewerkers was geregeld. 168  Er werden drie soorten 
convenanten gevonden: 

1. in dienst blijven van de leverende organisatie (FIOD, KMAR, ECD, NVB); 

2. ontslag bij de leverende organisatie en in dienst van het LRT voor duur 
convenant (terugkeergarantie naar regiokorps); 

3. in vaste dienst bij het LRT, na afloop van de termijn elders in het KLPD 
geplaatst. 

Hij benadrukt dat aandacht voor de uitstroom van belang is voor de continuIteit 
van de organisatie (Van Rijsbergen 1999: 15). Met het oog op de toegenomen 
concurrentie op de interne (politie)arbeidsmarkt is de beeldvorming over het LRT 
mede van invloed op de beslissing van potentiele medewerkers om al dan niet te 
solliciteren. Op dit imago in de korpsen hebben uit het LRT terugkerende 
medewerkers een grote invloed. De scriptie schetst de beleidsuitgangspunten die 
binnen het LRT werden gehanteerd c.q. nagestreefd (Van Rijsbergen 1999: 16). 
Deze waren onder meer: 

• doorstroming van alle medewerkers na vier tot zes jaar naar een andere 
werkomgeving wordt wenselijk geacht met het oog op het voorkomen van 
verstarring en het uitleren van opgedane kennis; 

• de maximale uitstroom per jaar zou 15% moeten bedragen; 

• actieve bemiddeling door het LRT is gewenst; 

• instroom kan soms voor uitstroom plaatsvinden indien dit van belang is voor 
de continuTteit in verband met overdracht en inwerken; 

• op verzoek wordt een eindbeoordeling opgemaakt; 

• een exit-gesprek aan de hand van een exitformulier is zinvol in verband met 
het team als lerende organisatie; 

• een getuigschrift als blijk van waardering wordt op verzoek verstrekt. 

Een enquete onder toekomstige uitstromers verschafte aanvullende informatie 
voor de scriptie; hieruit bleek onder meer dat bij velen de vrees bestond om bij 
terugkeer niet in aanmerking te komen voor de recherchefunctie (Van Rijsbergen 
1999: 22). Van dertig personen met wie een aanvullend gesprek werd gevoerd 
gaven er twintig aan een verlenging of overstap naar het KLPD te wensen (Van 
Rijsbergen 1999: 23). De vrees van de terugkeerders leek reeel: verscheidene 

168  Sinds januari 2000 is de rechtspositie voor alle medewerkers van de kernteams vastgelegd in 
de Regeling Kernteams en de LRT-regeling, waardoor de convenanten verleden tijd werden. 
De uniforme regeling is nu: aanstelling voor zes jaar, eenmalig te verlengen met twee jaar 
(art. 9 Regeling kernteams). 
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regiokorpsen lieten weten dat terugkeer in een recherchefunctie 
"onbespreekbaar" was, of dat pas na twee jaar uniformdienst de mogelijk tot 
solliciteren weer bestond (Van Rijsbergen 1999: 24-25). 169  Ook de commissie-
Kalsbeek constateerde in 1999 dit uitstroomprobleem en deed de aanbeveling te 
bezien "of en in hoeverre de opgedane ervaring en kennis van 
kernteammedewerkers na hun terugkeer in de regio beter kan worden ingezet" 
(Van Rijsbergen 1999: 25). 

Net LRT kampte volgens de documentatie ook in 2000 nog in sterke mate met 
wervingsproblemen (Jaarverslag LRT 2000: 6). Regiokorpsen, met name de 
grootstedelijke korpsen, blijken steeds minder bereid om mensen gedurende 
aantal jaren bij het LRT te laten werken om ze daarna, verrijkt met 
recherchekennis, weer op te nemen in de eigen organisatie. Het gevolg daarvan 
is dat het LRT steeds meer mensen in een vast dienstverband moet aannemen. 
Eind 2000 werd de capaciteitssituatie met name bij het management "schrijnend" 
genoemd: zo beschikte het LRT nog slechts over een derde van het aantal 
benodigde unitleiders (Jaarverslag LRT 2000: 12). De kernteamchef tekent bier 
evenwel bij aan dat het om bewust beleid gaat, en dat wordt gecompenseerd 
door hoger ingeschaalde leidinggevenden aan te stellen. 179  Wat de uitstroom 
betreft stelt hij vast dat bij een aanstelling van 4 tot 6 jaar de jaarlijkse uitstroom 
per definitie op ongeveer 20 procent zal liggen. In 2001 lag de uitstroom rond de 
10 procent, dus waren er wat dit betreft geen problemen. 171  Hij verklaart enige 
onrust vanuit het gegeven dat de mensen van het eerste uur er voortdurend 
collega's bij zagen komen, tot ze in 2000 met een op zich 'normale' in-, door- en 
uitstroom en mobiliteit werden geconfronteerd. Net  LRT kent volgens de teamchef 
anno 2002 geen onvervulbare vacatures en heeft niet meer problemen dan 
andere kernteams, al is er de bijzondere situatie dat het LRT landelijk wil werven. 
Dit !evert relatief lange reistijden op, zodat de actuele onzekerheid over de fiscale 
regeling rond het woon-werkverkeer voor complicaties kan zorgen; hier wordt in 
samenwerking met BZK naar oplossingen op maat gezocht. 

De korpsbeheerder van het KLPD meent dat er nog veel winst is te behalen met 
het opvullen van vacatures, omdat een onderbezetting minder resultaat tot 
gevolg heeft. Net  LRT maakt volgens deze respondent zijn budgetten niet op, 
omdat lang niet alle fte's zijn ingevuld en hoeven te worden uitbetaald. De 
werving kan dan ook volgens de korpsbeheerder nog veel beter worden 
georganiseerd. 

Inhuur derden 

Andere kernteams die evenzeer met problemen van capaciteit en lacunes in 
kennis te maken hebben, weten dit deels op te vangen door derden in te huren 
voor het maken van producten als criminaliteitsbeelden, strategiedocumenten, 
verkennende onderzoeken, restinformatiedocumenten en het invullen van 
ondersteuning en preventie (Jaarverslag LRT 2000: 11). Voor het LRT was dit tot 
voor kort niet mogelijk doordat het team jarenlang een geringere financiering had 

169  De auteur wist in december 2001 desgevraagd te melden dat de meeste mensen van het eerste 
uur toch bij de recherche zijn terechtgekomen: hij kende niemand die weer 'in het blauw' is gegaan. 
Wet zijn veel mensen uit de regiokorpsen teruggekeerd naar het KLPD om binnen dRO te werken. 

1 " De bedoeling Is om een grotere span of control voor de managers te realiseren: zwaardere 
managers zijn nodig omdat zij oak financiele deskundigen zoals accountants moeten kunnen 
aansturen. Dat vereist een andere stip van leidinggeven, waarbij globale opdrachten warden 
uitgezet en vervolgens naar de kwaliteit van het eindproduct wordt gekeken. De unitleiders 
zouden daarom van schaal 11 naar 12 moeten gaan, waarna oak de coerdinatoren op 10-11 
komen. Zie verder Inrichtingsplan en orgaanbeschrliving dRO, 2001: 13 ff. 

171  Voor de zittende medewerkers van het LRT die een vaste aanstelling hebben geldt de 4- tot 6- 
jaars termijn niet. 
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dan de overige kernteams. In 2001, zodra de financiering gelijk werd gesteld met 
die van de andere kernteams, is hiermee een start gemaakt. Het LRT maakt wel 
intensief gebruik van capaciteit van andere diensten op basis van langdurige 
detachering. 

V.11.3.3 Ontwikkeling en behoud deskundigheid 

Het ontwikkelen en vasthouden van deskundigheid ten aanzien van financieel 
rechercheren is binnen het LRT een voortdurend aandachtspunt (Jaarverslag 
1999 LRT: 7). Met regelmaat starten er projecten rond de positionering van 
bijvoorbeeld de accountantsdeskundigheid, en er worden visiedocumenten 
afgescheiden. Het hoofd van het LRT leidt het project financieel rechercheren 
binnen het KLPD. 

Het LRT kent een beleid van 'bewust belonen' om het afronden van opleidingen te 
stimuleren. Hierbij gaat het om financiele gratificaties en alternatieve beloningen, 
zoals specifieke opleidingen en dinerbonnen (Jaarverslag 2000: 10). Alle 
leidinggevenden hebben een cursus competentiemanagement doorlopen. 

Volgens sommige respondenten in de interviews en de enquete, waaronder de 
vertegenwoordiger van het georganiseerd overleg, is het loopbaan- en 
opleidingsbeleid bij het LRT onvoldoende ontwikkeld. De chef LRT werpt tegen dat 
het er maar van af hangt wie je er naar vraagt, want er zijn ook voorbeelden van 
doorgroei. Analisten en financieel rechercheurs hebben in eigen tijd HBO-
opleidingen gevolgd en zijn er daarna in loonschaal op vooruit gegaan. Er is een 
loopbaanbeleid, met persoonlijke ontwikkelplannen en een MD-traject voor 
managers en coordinatoren. Ook is er voor 2001 een opleidingsplan. Het Jaarplan 
LRT 2001 vermeldt dat er voor alle functies competentieprofielen worden 
gemaakt, die richtinggevend zijn in de functioneringsgesprekken en 
opleidingsplannen. 172  

Het LRT heeft bij andere kernteams blijkens uitlatingen van diverse respondenten 
enigszins het imago van een club hoogopgeleide mensen, die tamelijk ver van het 
'echte' tactische recherchewerk vandaan zitten. Vanuit twee andere kernteams is 
dan ook kritiek op het LRT te beluisteren. Een kernteamchef merkt op: 

Het LRT heeft kwalitatief een mindere naam. Dit wordt bevestigd door de door ons 
uitgeleende rechercheurs aan het LRT. 

Opleidingen 

In 1999 werd een zestal door het LRT zelf ontwikkelde opleidingen landelijk 
toegankelijk gemaakt (Voortgangsrapportage LRT 1999: 6). Het LRT bood haar 
opleidingen aan de Rechercheschool aan, waar men aanvankelijk weigerde maar 
later toch tot overname besloot (Jaarverslag 1999 LRT: 7). De LRT-modules 
waren op maat ontwikkeld op HBO-niveau in samenwerking met de universiteiten 
van Utrecht en Amsterdam. Ook werd een kennisbank financieel rechercheren 
opgezet in de vorm van de CD-ROM `LRT-academie'. Verder participeren LRT-
medewerkers veelvuldig in onder meer opleidingen aan de NPA. 

Kennisverwerving en -borging op het vakgebied vergt voortdurende 
investeringen. Zo is sinds 1999 een half dozijn medewerkers naar de universitaire 
opleiding accountancy en auditing in Leiden en Rotterdam gegaan. Voor 
instromende FIOD-rechercheurs werd een opleiding samengesteld voor het 
bereiken van het gewenste kennisniveau ten aanzien van recherchewerk. Verder 
volgen er vele medewerkers leergangen en cursussen, zoals de LLO of een 

172  Algemene kerncompetenties voor de units binnen dRO zijn opgenomen als bijlage bij het 
Inrichtingsplan en orgaanbeschnjving dRO, 2001. 
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specifiek voor het tactisch niveau binnen de kernteams ontwikkelde cursus 
leiderschap (Jaarverslag LRT 2000: 10). De beperkte opleidingscapaciteit aan het 
ICR vormt een knelpunt bij het realiseren van de opleidingsplannen; dit knelpunt 
is tezamen met andere kernteams onder de aandacht gebracht van relevante 
actoren (Jaarverslag LRT 2000: 12). Een leidinggevende bij het LRT schetst de 
perspectieven als volgt. 

Om echt een leidinggevende functie te krijgen moet je binnen de politie toch nog altijd 
naar de NPA. Je moet am in de cultuur te passen de Academie hebben gedaan, pas dan 
zit je in dat netwerk en dat bijna corporale denken. (...) Mensen die nu hier naar niveau 
5 of 6 moeten warden voor financiele scholing naar het NIVRA/Nijenrode of naar de 
Erasmusuniversiteit gestuurd. Dat kost veel geld, maar als wij de Rechercheschool 
benaderen merken we dat het LSOP gewoon niet gekwalificeerd is am op academisch en 
HBO-niveau opleidingen aan te bieden. We mogen mensen naar de FIOD-opleiding 
sturen, vijf maanden full-time. Zo'n goede cursus is heel veel waard. Ze leren je daar 
hoe je moet functioneren in een recherchesituatie. Hoe gaat tappen, hoe vorm je 
dossiers, hoe maak je een verbaal? Een vooral: hoe kan ik mijn deskundigheid inzetten? 
We willen mensen echter geen vijf maanden weg hebben en de opleiding is nogal fiscaal 
gericht, dus hebben we uiteindelijk zelf een opleidingstraject ontwikkeld. Maar we zijn 
geen opleidingsinstituut, dus die cursus is naar het ICR gegaan. 

Respondenten geven in de interviews aan dat er bij het LRT veel onervaren 
rechercheurs binnenkomen uit de BPZ of van buiten die opgeleid moeten worden. 
Het is volgens hen echter de vraag of het LRT daarvoor de juiste plek is. 

Het tactisch recherchevak is hier heel moeilijk te leren voor horizontale instroom, omdat 
we vooral langlopende onderzoeken doen. Allerlei dingen die je dan moet leren, zoals 
doorzoekingen, beslag leggen, verhoren et cetera komen daardoor niet zo vaak voor. 
Alles is altijd meteen ingewikkeld, langdurig, buitenlandse component erbij. Daardoor 
leer je het vak hier niet snel. 

Net zoals in andere kernteams zouden de LRT-managers die wij spraken de 
voorkeur geven aan een traject waarin nieuwe recherchemedewerkers beginnen 
bij de districtsrecherche, om daarna met vervolgopleidingen naar een kernteam 
door te groeien. 

VIL3.5 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Het Jaarverslag LRT 1999 meldt dat met alle komende vertrekkers een gesprek 
wordt gevoerd rond wensen en mogelijkheden, dito met herkomstregio's. Ook het 
Jaarplan LRT 2001 vermeldt dat met elke medewerker jaarlijks ten minste een 
functioneringsgesprek wordt gehouden, en dat bij medewerkers die ontslag 
nemen exitgesprekken plaatsvinden. Twee van de drie ex-LRT-ers die aan de 
enquete meewerkten gaven aan een exitgesprek te hebben gehad. Een lid van de 
medezeggenschapscommissie deelde mee dat vanuit deze commissie is 
aangegeven dat het laten voeren van exitgesprekken door een externe instantie 
de kans vergroot dat de werkelijke reden van vertrek duidelijk wordt. 

VIL3.6 Betrokkenheid bo totstandkoming doelstellingen 

Om medewerkers binnen dRO goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen 
vermeldt het Jaarplan LRT 2001 dat er voor 1 november 2001 een 
communicatieplan beschikbaar zal zijn. Algemene doelstellingen en zaken als 
reorganisaties worden met de ondernemingsraad besproken. Medewerkers 
kunnen zelf invloed hebben op hun werkomgeving door deel te nemen aan 
verbeterprojecten, hetgeen door het management wordt gestimuleerd. 

Een voor dit evaluatieonderzoek gdinterviewde divisiechef die tot 2000 bij het 
kernteam heeft gewerkt meent dat de veranderingen in de periode 1999 - 2000 
de sfeer in het LRT niet ten goede zijn gekomen. Volgens deze respondent viel de 
integratie van het LRT binnen het KLPD samen met een beweging waarin een deel 
van de CRI-medewerkers naar Driebergen werd gedirigeerd. Het gevolg zou zijn 
geweest dat er in het LRT veel werd ingeleverd aan creativiteit en spontaniteit. 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

250 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

In Zeist hadden we een heel hecht team: het was een club van deels jonge honden met 
veel daadkracht, de aanpak van veel problemen die we op ons bord kregen moest nog 
bedacht worden. (...) In de begintijd van het LRT moest je de mensen bij wijze van 
spreken tegenhouden als er een weekend moest worden gewerkt. Er was een enorme 
drive, maar dat is voorbij. Het is nu veel eerder: "ik ben om vier uur weg". Het kan 
natuurlijk ook niet dat je alleen met jonge mensen te maken hebt die allebei werken, 
geen kinderen hebben en er helemaal voor gaan. Dat is niet de normale situatie. Maar 
het is wel heel leuk om het te hebben meegemaakt. 

De respondent vanuit de medezeggenschapscommisssie toonde zich tamelijk 
kritisch over de gang van zaken gedurende de afgelopen periode. 

In 2001 zijn er nauwelijks reguliere medezeggenschapsgesprekken gevoerd, alles 
draaide om de reorganisatie. Er was een soort reorganisatieoverleg, wij vormen daartoe 
een werkgroepje vanuit de OR met als opdracht "kijk naar het plan en geef advies aan 
de OR". Maar er wordt niet wezenlijk naar ons geluisterd, de verschillen liggen 
principieel. 

Volgens deze respondent heeft de reorganisatie als zodanig maar bij zeer 
weinigen een negatieve invloed gehad op het werk, mede omdat een groot deel 
van de collega's geen zorgen om de functie heeft. De respondent voegt hier aan 
toe dat de medewerkers wel meer zou willen communiceren met de leiding. 

In Zeist kwamen we iedere twee maanden bij elkaar. De kernteamchef vertelde dan hoe 
het er bij stond, soms was er een spreker van buiten, koffie met iets erbij, dat 
verstevigt de onderlinge band. Dat mist men nu wel. le hebt hier weinig met de rest van 
dRO te maken. 

In het georganiseerd overleg met de dienstleiding is aangegeven dat de 
uitnodiging "de deur staat altijd open" in de praktijk niet goed werkt. Beter zou 
dan zijn om bijvoorbeeld tussen 9 en 10 geen afspraken te maken, zodat 
iedereen langs kan komen. De kernteamchef reageert op deze kritiek door te 
wijzen op de twee- tot driemaandelijkse dRO-bijeenkomsten, waar de hele club 
bijeenkomt. Daar worden gedurende 21/2  uur onderzoeken gepresenteerd en 
nieuwe technieken die ter beschikking zijn gekomen. 

Betrokkenheid van medewerkers is in iedere organisatie van belang, ook bij de 
politie, en iedere politiechef zal dat onderschrijven. Bij het LRT geldt dit misschien 
nog sterker dan elders vanwege de bijzondere achtergrond en het hoge 
opleidingsniveau van de medewerkers. Een LRT-manager: 

De moderne politieman of -vrouw wil als teamlid betrokken worden bij de richting van 
het onderzoek. Ze willen beslissingen beargumenteerd zien en daar invloed op kunnen 
hebben. Ik kan niet opleggen wat ze precies moeten doen, daarvoor is het financieel 
rechercheren een te gecompliceerd proces, dat ook creativiteit vraagt. Je moet een doel 
en een richting uitzetten en de invulling aan zo'n professional overlaten. 

VII.3.7 Verbetering arbeidsomstandigheden 

Bij de introductie van nieuwe medewerkers binnen het LRT vormen integriteit en 
veiligheid al langere tijd een vast programma-onderdeel (Jaarverslag 1999: 17). 
In 1999 vond er een LRT-bijeenkomst plaats rond veiligheidsbewustzijn; kort 
daarna deed er zich een ernstig veiligheidsincident voor. 

Het Jaarverslag 2000 geeft aan dat er in dat jaar een werkplekonderzoek is 
uitgevoerd door de Arbodienst, dat tot aanpassingen heeft geleid. Naar aanleiding 
van klachten van medewerkers over open werkruimtes is onderzoek uitgevoerd 
over de mogelijkheid om tot afscheidingen over te gaan. Tijdens het onderzoek in 
het najaar van 2001 was de situatie echter nog altijd zo dat veel medewerkers in 
een soort kantoortuinen zaten, waarbij men last had van telefoongesprekken van 
collega's in de nabijheid en er bovendien voortdurend 'doorgaand verkeer' van 
door de ruimtes wandelende collega's van andere afdelingen was. De chef LRT 
meldt desgevraagd dat het probleem is onderkend en dat er aan wordt gewerkt. 
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Een punt dat vele LRT-ers zowel in de interviews als 'over de koffie' aanroerden is 
het woon-werkverkeer, waarbij de actuele fiscale regeling enige onrust oplevert. 
Het knelpunt wordt scherp gesteld door een LRT-manager: 

Doordat de politiek vooral inzet op openbaar vervoer lopen mensen weg. Veer alle 
landelijke diensten is dat een heel groot probleem. Als dat niet opgelost wordt gaan er 
mensen weglopen en krijg je dat financieel rechercheren niet van de grond. Mensen die 
bij ens werken zijn al bereid cm een heel lenge reistijd te nemen, dus moeten we hen 
een dienstauto kunnen bieden. In het vervoersplan dat nu veer het KLPD wordt 
voorbereid gaat het openbaar vervoer worden vergoed: mensen kunnen dus een 
treinkaart krijgen. Maar veer de meesten is dat niet acceptabel. Als wij geen 
dienstvervoer kunnen aanbieden dan verwacht ik dat wij heel moeilijk nog financiele 
rechercheurs kunnen krijgen. De politiek wil met het openbaar vervoer een 
voorbeeldfunctie hebben, maar ze willen ook de criminaliteit bestrijden. Hier zie je dat 
het spaak loopt. 

Het Jaarverslag LRT 2000 meldt dat ten opzichte van de kernteams het LRT in 
een ongunstige positie verkeerde op financieel gebied. De totale financiering 
kende vanaf de start in 1998 geen indexering ter compensatie voor het jaarlijks 
stijgend prijspeil. Daarnaast ontving het LRT niet de bijzondere bijdrage ad. f 
45.000,- per BVE per jaar die de overige kernteams wel ontvangen. Vandaar dat 
zich aanzienlijke tekorten voordeden. In 2001 is in overleg met BZK een 
adequate oplossing gevonden, die inmiddels ook door de beheersvierhoek is 
geaccordeerd. 

VII.4.2 Informatiehuishouding 

Het tot stand komen van het Informatieplatform bij het LRT is herhaaldelijk 
vertraagd door de drukte bij het Landelijk Parket: de planvorming vanuit het LRT 
was al in 1999 gereed (Voortgangsrapportage LRT 2000: 7). Net TharpIan LRT 
2001 meldt als doelstelling dat voor 1 oktober 2001 onder verantwoordelijkheid 
van het Landelijk Parket een informatieplatform zou ziJn ingericht. 

Het LRT was tot voor kort geheel zelfstandig voor wat betreft de automatisering 
van kantooradministratie: waar het KLPD (in 2001 nog altijd) Corel gebruikte, 
draaide het LRT at sinds jaar en dag op Microsoft Office software. Voor de 
toegang tot de politieregistraties maakt het team gebruik van de voorzieningen 
van het KLPD. Het LRT gebruikt Octopus, en participeert in de landelijke 
ontwikkeling van het Hydra-systeem. 

Wat criminaliteitsanalyse betreft wordt bij dRO gewerkt aan het tot stand brengen 
van een geIntegreerde werkwijze die uniforme producten van gegarandeerde 
kwaliteit oplevert (interview coordinator criminaliteitsanalyse dR0). De analisten 
gaan tevens het evalueren van onderzoeken van de teamleiders overnemen. Ook 
spelen LRT-analisten een trekkersrol in het gezamenlijk in beeld brengen van de 
rol die Nederland vervult wat het faciliteren van georganiseerde criminaliteit 
betreft (een uitwerking van een van de 'rode draden' in de CBA's van alle 
kernteams), en wordt het verzamelingsproces vanuit de kernteams op hun 
diverse aandachtsgebieden opnieuw opgezet. 

Het Landelijk Recherche Team introduceerde bij de Nederlandse politie het 
digitaal verwerken van inbeslaggenomen administraties. Het toenmalige hoofd 
LRT zag bij het Serious Fraud Office in Londen een succesvol experiment met het 
inscannen van zeer omvangrijke hoeveelheden geconfisceerde documenten. 
Hierop is vervolgens projectmatig gernvesteerd, waarna in 1999 de Zylab-
software en bijbehorende apparatuur zijn aangeschaft. Andere kernteams zijn 
hierin later gevolgd (Jaarverslag 1999 LRT: 21). 
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Sommige medewerkers spreken met enige weemoed over de tijd dat het LRT nog 
een club van zestig mensen was in Zeist: slimme verbeteringen werden toen in 
enkele dagen of weken doorgevoerd. Bij het KLPD in Driebergen zou er meer 
bureaucratie en formalisme heersen. De chef LRT geeft aan dat dit zeker geldt 
voor ICT-voorzieningen, en hij toont er zich niet gerust op dat de ontwikkeling 
vanuit de ICT-regieraad naar den ICT-model voor de gehele Nederlandse politie 
wel het beste product op zal leveren. Hij wijst in dit verband op de ervaringen in 
Amsterdam, waar al met de `domme terminal' wordt gewerkt: dat !evert volgens 
hem veel problemen op. Meerdere LRT-ers en dRO-ers geven aan dat er "veel 
goede zaken van het LRT verloren zijn gegaan" waaronder tastbare zaken zoals 
een overzichtelijk en bruikbaar intranet en standaardformulieren (imprime's). 

VII.4.3 Materiaal en materieel 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Inkoop en relatiebeheer zijn blijkens het Jaarplan LRT 2001 een 
korpsaangelegenheid. dRO conformeert zich aan het inkoopbeleid van het KLPD 
dat met leveranciers is geregeld in mantelcontracten. 

VII.5 Management van processen 

VII.5.1 Algemeen 

De bestaande systemen voor het aanleveren van managementinformatie leveren 
blijkens het 3aarplan LRT 2001 niet de noodzakelijke managementinformatie. In 
de nieuwe korpsstructuur worden de systemen KLPD-breed vastgesteld, en het 
LRT sluit zich hierbij aan. Omdat het informatiemodel van het KLPD afwijkt van 
het model kernteams is er in het jaar 2000 onduidelijkheid geweest over de 
manier van resultaatverantwoording. Het hoofd LRT neemt in 2001 initiatieven 
om te komen tot het tijdig aanleveren van de juiste informatie. 

VII.5.2 Besturing, beheersing en doorlichting van processen 

Voor de integrale kwaliteitszorg worden binnen het LRT het INK-model en de 
'Demming-cirkel' (plan-do-check-act) gehanteerd. Het jaarverslag over 2000 
meldt dan ook dat voortdurend de Demming-cirkel over hele lijn is gevolgd: 
afwijken van het plan tijdens de uitvoering wordt verantwoord en leidt tot 
bijstelling van plan. Geidentificeerde processen worden beschreven volgens de 
Ordenings Methodiek Politie (OMP). Eind jaren negentig is door het LRT stevig 
geInvesteerd in het samenstellen van een reeks kwaliteitsprocedures. Zo is in 
1998 gestart met een langlopend traject voor het ontwikkelen van een 
kwaliteitshandboek in samenwerking met een extern bureau, waarin alle 
processen van het LRT volgens de negen velden van het INK worden beschreven 
(3aarverslag LRT 1999). Bij het veld 5 van het handboek over Processen is 
aansluiting gezocht bij het kwaliteitsinstrument ZwaCri van Abrio en bij 
soortgelijke activiteiten van kernteam Zuid. Het Handboek Kwaliteitsbeleid is 
zowel op CD-ROM als op het Intranet geplaatst (Landelijk Recherche Team 
2000c). Op basis van het INK-model is tevens een rapportagemodel ontwikkeld, 
dat evenals het kwaliteitshandboek voor de andere kernteams bruikbaar is 
(Jaarverslag LRT 2000: 9). De LRT-Ma rap heeft dan ook als voorbeeld gediend 
voor de inrichting van het informatiemodel kernteams volgens de Regeling 
kernteams. 

VII.5.3 Verbeteren van processen 

In 1998 vond een zelfevaluatie van het LRT plaats (Zelfevaluatie LRT 1998). 
Hierin werden de intenties, sterke punten en verbeterpunten aangegeven. Bij 
deze zelfevaluatie kwam naar voren dat met name op het vlak van 
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procesmanagement en interne communicatie er nog het een en ander te 
verbeteren viel. 

In 1999 werd via het Intranet de mogelijkheid geboden voor medewerkers om bij 
het plaatsvervangend Hoofd LRT verbetervoorstellen in te dienen, waar dan 
steeds onmiddellijk op zou worden gereageerd (Jaarverslag 1999 LRT: 3). Er zijn 
in dat jaar 20 voorstellen ingediend langs de formele weg (Jaarverslag 1999 LRT: 
23-24). Het proces van verbetervoorstellen is echter op de achtergrond geraakt 
door de druk van andere processen. 

Midden 2001 is naar aanleiding van evaluaties een pakket 'verbetervoorstellen' 
gepresenteerd (Presentatie 'Verbetervoorstellen', 2001). Deze voorstellen zouden 
moeten worden omgezet in concrete acties door te vormen 'verbetergroepen', die 
hiertoe een 'verbeterplani moesten maken. Het zou blijkens de voornemens in het 
Jaarplan LRT 2001 moeten gaan om tenminste acht verbetervoorstellen, die in 
teams zouden moeten worden uitgewerkt en ingevoerd. Een en ander verkeerde 
begin 2002 in de implementatiefase: zo is de introductie van nieuwe 
medewerkers verbeterd en is de digitale dossiervorming op gang gebracht. Wat 
dit laatste betreft wordt voortgeborduurd op hetgeen KT NON en Rotterdam 
hebben ontwikkeld. 

Nadat in het jaar 2000 door de kernteams was besloten om voor de evaluatie van 
onderzoeken het ZERO-model toe te passen, worden sinds 2001 alle LRT-
onderzoeken met behulp van dit model geevalueerd (Voortgangsrapportage LRT 
2000: 7; Jaarplan LRT 2001: 6). Resultaten daarvan komen in de Maraps terug. 
Tijdens dit evaluatieonderzoek zijn geen specifieke ZERO-evaluaties 
aangetroffen. 173  

Er was tijdens deze evaluatie nog geen auditrapport van het LRT voorhanden. Het 
Jaarplan LRT 2001 meldt wel het voornemen om deel te nemen aan de onderlinge 
audits van kernteams. 

VII.5.4 Stimuleren van innovatie en creativiteit 

Het LRT streeft er naar innovatie en creativiteit te stimuleren. Tijdens elk 
werkoverleg staat het punt innovatie- en verbetervoorstellen geagendeerd, en 
voor het jaar 2001 zouden twee innovatieve projecten zijn afgerond (Jaarplan 
LRT 2001). Welke dat zijn geworden was bij het afsluiten van het veldwerk voor 
dit onderzoek eind 2001 nog niet bekend. 

VII.6 Waardering door klanten/opdrachtgevers 

Het Jaarverslag over 1999 meldt dat in 2000 een klanttevredenheidsonderzoek 
zou worden gehouden. Er is een vaste LRT-functionaris die de contacten met 
`klanten' onderhoudt. Het aangekondigde klanttevredenheidsonderzoek is 
evenwel nooit uitgevoerd. 

Het Jaarverslag LRT over 2000 geeft specifiek aan welke blijken van waardering 
er zijn geweest voor de inzet en/of geleverde producten van het LRT vanuit de 
staande en zittende magistratuur, de nabestaanden van slachtoffers, en politie en 
opsporingsdiensten (Jaarverslag LRT 2000: 16). 

Het Jaarplan LAT 2001 vermeldt dat het vaststellen van de mate van waardering 
nu ad hoc gebeurt middels persoonlijke interactie, maar dat dit in 2001 door 
middel van een gestandaardiseerd evaluatiemodel meer systematisch zal 
plaatsvinden. 

173  wet werd een evaluatie van een fraudeonderzoek uit 2000 aangetroffen volgens de LEGO-
methode (Van der Heijden 2000). 
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De behaalde resultaten worden met regelmaat door middel van vermelding in de 
Corpscourant, via de mail en in bijeenkomsten teruggekoppeld naar de 
medewerkers. 

VII.7 Waardering door personeel 

In het Medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 1998 werd uitgevoerd scoorde 
het verbeterpunt loopbaanmogelijkheden' het hoogst (Van Rijsbergen 1999: 14). 
In 1999 zijn volgens het jaarverslag op dit gebied echter geen relevante 
ontwikkelingen te melden (Jaarverslag 1999 LRT: 27). Wel wordt aangekondigd 
dat in functioneringsgesprekken vaste items zullen worden opgenomen waaruit 
de waardering van het personeel kan blijken. Het Jaarverslag 2000 geeft aan dat 
in verband met de reorganisatie van het KLPD in 2000 geen MTO is gehouden 
(Jaarverslag LRT 2000: 16). Ook in 2001 vond geen MTO plaats in verband met 
de KLPD-reorganisatie (Jaarplan LRT 2001). Wel zou dat jaar een bindingsdag 
worden georganiseerd, waarbij ook de -partners worden betrokken. 

VII.8 Waardering door de maatschappij 

Het Jaarplan LRT 2001 vermeldt het verlenen van de Politie Innovatie Prijs voor 
het project Inzet van visueel gehandicapten'. Dit voorbeeldproject kreeg onlangs 
tevens een prijs voor Innovatie en Kwaliteit in de Publieke Sector. Bovendien is 
het project genomineerd voor een vergelijkbare prijs in EU-verband. Verder is 
buiten de indicator 'negatieve publiciteit' nog geen goede invulling gevonden 
waarop een en ander meetbaar kan worden gemaakt. 

VII.9 Eindresultaten 

Inzicht en verkennend onderzoek 

De IVA-onderzoekers constateerden in 1998 dat het LRT geen 
fenomeenonderzoek en verkennend onderzoek verrichtte (Van Zwol 1998a: 23). 
Ook in de jaren 2000 en 2001 zijn door het LRT geen verkennende onderzoeken 
verricht (Voortgangsrapportage LRT 2000b: 6). Hiertoe werd op basis van de 
criminaliteitsbeeldanalyses vooralsnog geen aanleiding gezien. In 1999 draaide er 
een verkennend onderzoek naar mogelijk frauduleuze beleggingsconstructies 
(Jaarverslag LRT 1999, bijlage). 

In het kader van projectvoorbereiding werden in 1999 in totaal 20 projecten 
voorbereid. Daarvan zijn er 10 opgelegd (hebben dus niet geleid tot een concreet 
onderzoeksvoorstel), 4 projecten zijn afgerond met een voorstel. Twee daarvan 
waren meervoudige voorstellen, en daarvan zijn deelonderzoeken gestart. De 
hoofdofficier bij het Landelijk Parket heeft in 2000 een onderzoeksvoorstel van 
het LRT vanuit projectvoorbereiding ingediend bij de CC Zwacri. Dit is toegekend. 

Alle kernteams worden geacht CBA's te vervaardigen op zowel de 
aandachtsgebieden als voor de betreffende regiokorpsen vanwege hun rol in het 
kader van de Informatieplatforms. Voor het LRT geldt dit laatste onderdeel niet. 
In 1998 zijn vanuit het LRT drie projectvoorstellen aan de weegploeg van de CC 
Zwacri voorgelegd. Daarvan zijn er twee toegewezen aan het LRT en een aan KTA 
(Jaarverslag LRT 1999). 

Sinds januari 2000 haalt het LRT bij politieregio's en BOD-en informatie op ten 
behoeve van het taakgebied 'Crimineel financieel facilitairen' om deze te 
veredelen. Een en ander levert materiaal aan voor het criminaliteitsbeeld, evenals 
potentiele nieuwe onderzoeken in het kader van projectvoorbereiding. 
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In juli 2001 presenteerde de Dienst Recherche Onderzoeken haar 
Criminaliteitsbeeldanalyse, die werd gemaakt in samenwerking met onderzoekers 
van de Vrije Universiteit (Dienstverlening, 2001). Deze rapportage van 51 
pagina's is gericht op facilitaire criminele dienstverlening in de financiele sfeer 
door vrije beroepsbeoefenaren. De rapportage is opgezet als een eerste 
verkenning van mogelijkheden en beperkt zich tot algemene observaties met 
betrekking tot de problematiek, gevolgd door enige preventieve adviezen. Het 
materiaal is afkomstig uit enige dossiers, met name van het BLOM, en uit 
literatuur. Beschreven warden onder meer, aan de hand van een zestal 
geanonimiseerde gevallen, varianten van verwijtbare betrokkenheid van 
advocaten en notarissen. Dit fenomenologisch-analytische criminaliteitsbeeld 
wordt niet, zoals gebruikelijk is bij andere kernteams, gecompleteerd door een 
rapportage van feitelijke incidenten en subjecten. I74  

VII.9.2 Opsporing 

De voortgangsverslagen en jaarverslagen van het LRT geven een globaal 
overzicht van de resultaten van operationele activiteiten. In het jaarverslag over 
2000 werd voor het eerst zoveel mogelijk gerapporteerd conform het 
Informatiemodel Kernteams. Omdat nog niet alio daarin gevraagde gegevens al 
in 2000 werden vastgelegd kon het model nog niet volledig worden toegepast. De 
rapportage in 2000 geeft in een aantal gevallen globaal aan hoeveel fte's er 
gedurende hoeveel maanden zijn ingezet per onderzoek. 

In het jaar 2000 werden door het LRT 154 verdachten aangehouden en 27 SFO's 
gestart Jaarverslag LRT 2000: 17). Een drietal onderzoeksdossiers werd 
overgedragen. Het aantal CTC-meldingen en toetsingen was niet bekend. Ook een 
meerjarenplanning kon nog niet warden gegeven. 

Taakgebied I: aanpak van georganiseerde criminaliteit vanuit een 
financiele/fiscale invalshoek 175  

Onderzoek A leidde tot de ontneming van fl. 31 miljoen onder leiding van het 
BOOM. De verdachte werd uitgeleverd en door het Amsterdamse Hof tot vier jaar 
gevangenisstraf veroordeeld, alsmede verbeurdverklaring van een borgsom van 1 
miljoen gulden. 

Onderzoek B: het LRT ondersteunt met twee a drie medewerkers het kernteam 
Amsterdam-Amstelland/Gooi & vechtstreek naar een prominente criminele 
financiele facilitator. Het onderzoek verkeert in de afrondende fase. 

Onderzoek C heeft betrekking op diverse strafbare feiten, waaronder witwassen 
en manipulaties in de onroerend goed-sector. Dit onderzoek met diverse 
buitenlandse vertakkingen verkeerde eind 2001 in de verhoorfase. 

Onderzoek D naar invoer van verdovende middelen werd overgedragen aan het 
HARC-team in Rotterdam; twee weken later onderschepte dit team 16 kg. 
cocaine. 

Onderzoek E naar handel in XTC naar de Verenigde Staten en witwassen werd 
afgerond met aanhouding van drie verdachten en de inbeslagname van 50.000 
XTC-pillen. 

Onderzoek F naar diverse strafbare feiten, waaronder witwassen, leverde in 2001 
verdenkingen op van fiscale en sociale zekerheidsfraude bij minimaal drie 

114 Er is door het LRT wel een CBA-kwantitatief vervaardigd, gebaseerd op een databank met 
criminele facilitators. Hier zijn tot dusver geen opzienbarende onderzoeken uit voortgekomen. 

Aan de hier beschreven onderzoeken zijn ter onderscheid willekeurige letters toegekend. 
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bedrijven. Dit onderzoek leverde twee uitvloeiende onderzoeken op naar een 
geldwisselaar en een handelaar in verdovende middelen. 

Taakgebied II: rechtshulpverzoeken 

Tussen circa half 2000 en eind 2001 nam de dRO een twaalftal 
rechtshulpverzoeken in behandeling, die op een na allemaal als 'korte klap' zaken 
kunnen worden aangemerkt. Dit houdt in dat in de operationele fase (tussen twee 
dagen en twee weken) er veel capaciteit (tot wel 50 rechercheurs) wordt ingezet, 
waarna een afwerkfase van enkele maanden part-time inzet volgt. Vijf van de 
zaken betroffen drugshandel, in vier gevallen ging het om voortvluchtige 
gevaarlijke verdachten en drie zaken hadden betrekking op witwassen (overzicht 
verstrekt door dR0). 

Een voorbeeld van geslaagde internationale samenwerking in het kader van een 
rechtshulpverzoek in 2000 betreft een onderzoek naar een schietpartij, dat 
ongeveer twee weken duurde. Er was sprake van een verdachte die een 
Afrikaanse taal sprak waarvoor in Nederland op dat moment geen tolk 
beschikbaar was (Voortgangsrapportage LRT 2000: 9). Door het snel aansluiten 
van een tap en rechtstreekse doorschakeling van de gesprekken naar een tolk in 
Duitsland lukte het om de verdachte in Nederland aan te houden. In een andere 
zaak in 2000 ging het om een verzoek uit Belgie inzake ontsnapte 
vuurwapengevaarlijke gevangenen, waarbij in 18 minuten de eerste tap werd 
aangesloten. In zeer korte tijd werden alle ontsnapte gevangenen aangehouden, 
waarbij vuurwapens en een handgranaat in beslag werden genomen. Waar 
rechtshulp door het LRT wordt verleend zijn de buitenlandse autoriteiten 
doorgaans zeer tevreden over de samenwerking. 

Taakgebied III: onderzoeken van nationaal belang 

Veruit de belangrijkste en meest omvangrijke zaak in dit taakgebied is het 
onderzoek G naar aanleiding van de 26 openstaande vragen van het Post-Fort 
onderzoek (een uitloper van de IRT-affaire). Dit betreft een uiterst complex 
onderzoek waar een team van circa 35 rechercheurs aan werkte, aangestuurd 
door zes officieren van justitie. Het onderzoeksdossier omvatte eind 2000 een 
kleine 50.000 pagina's plus 80.000 uitgewerkte tapgesprekken. Op dat moment 
waren er 84 rechtshulpverzoeken verstuurd aan 23 landen. Het onderzoek 
resulteerde in april 2001 in de veroordeling van de hoofdverdachte tot twaalf jaar 
gevangenisstraf en 1 miljoen gulden boete wegens betrokkenheid bij de smokkel 
van 1.200 kilo cocaine en het leiden van een criminele organisatie. Negen andere 
verdachten kregen in totaal 57,5 jaar gevangenisstraf opgelegd en fl. 2,75 
miljoen boete (Jaarverslag dRO 2001: 1). 13 andere verdachten moesten begin 
2002 voor de rechtbank verschijnen. De hoofdverdachte werd er aanvankelijk 
door het OM van verdacht met behulp van corrupte opsporingsambtenaren 
duizenden kilo's cocaine Nederland te hebben binnengesmokkeld, maar dit is 
nooit bevestigd. Bij het ter perse gaan van deze rapportage diende de zaak in 
hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam. Dit onderzoek is overigens in 
2001 zeer uitgebreid gedvalueerd door de onderzoekers Fijnaut, Van de Bunt en 
Nelen. 

Een tweede onderzoek H hield ondersteuning in aan het Rampen Identificatie 
Team naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. In totaal werden 
ongeveer 25 LRT-rechercheurs ingezet. 

Als derde zaak kan een onderzoek J worden genoemd, ingesteld op verzoek van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken naar drie vermiste Nederlanders in Mali. 
Van hen werden de stoffelijke overschotten na onderzoek gevonden; zij bleken 
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vermoord. Flier verleende de dienst Specialistische Recherche Toepassingen van 
het KLPD ondersteuning ter plaatse. 

In november 2001 startte de bouwfraudezaak (K) op, waarover op het moment 
van schrijven nog niets inhoudelijks kan worden gemeld. 

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken is onderzoek L verricht 
naar de moord op een journalist in Oost-Timor. Uit uitgebreide getuigenverhoren 
bleek dat twee hoge legerofficieren als verdachten voor deze moord kunnen 
worden aangemerkt. 

Tot slot loopt er sinds 2001 een deelonderzoek M van Post-Fort naar de liquidatie 
zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het eindrapport van de commissie-Kalsbeek. 

Over taakgebied IV, complexe fraude, wordt niet gerapporteerd omdat dit buiten 
het bereik van deze evaluatie valt. 

In het voorgaande jaar 1999 laat de voortgangsrapportage het volgende beeld 
zien wat betreft lopende en afgeronde onderzoeken. 

Allereerst legde het Post-Fort onderzoek beslag op veel capaciteit. 

Voorts waren twee medewerkers ter beschikking gesteld van KTA ten behoeve 
van een project rond een mogelijk crimineel faciliterende zakenman, dat eerder 
door het LRT werd voorbereid. 

In een aparte bijlage 'LRT indexcijfers' bij de voortgangsrapportage over 1999 
zijn in detail de inzet en resultaten per project weergegeven. De gegevens 
betreffen de CC Zwacri Code; omschrijving van het onderzoek; doorlooptijd; 
aandachtsgebied; huidige status; aantallen verdachten, aanhoudingen, 
voorgeleidingen, inverzekeringstellingen, inbewaringstellingen, huiszoekingen, 
getuigenverhoren, GVO's, SFO's, SFO-rapporten; rogatoire commissies 
(verzonden en ontvangen); inbeslagnames (voertuigen, vaartuigen, sieraden, 
geld, vorderingen, onroerende zaken, overig, plus waarde); wederrechtelijk 
verkregen voordeel; aantal relevante MOT meldingen; inzet bijzondere 
opsporingsmethoden + voorlegging CTC; samenwerking andere 
opsporingsdiensten; niet strafvorderlijke activiteiten; openstaande activiteiten; 
eindresultaten; evaluatieresultaten. Niet alle velden zijn overigens steeds geheel 
ingevuld. 

Tevens is in een spreadsheet (opgemaakt in maart 2000) het resultaat gegeven 
van inbeslagnemingen en SFO's. Voor 1999 zijn de totalen in duizenden guldens 
als volgt: 

voertuigen f 1.215.000,-, vaartuigen .f 4.035.000,-, sieraden f 1.435.000,-, geld 
f 9.928.000,-, vorderingen f 9.585.000,-, onroerend goed f 6.080.000,-, overig 
f 12•575•000r• Net betreft hier in totaal 26 onderzoeken, waarvan 15 met een 
project- of PV-code uit 1999. Alleen van de onderzoeken van voor 1999 is echter 
de waarde van inbeslagnames en dergelijke aan te geven, met uitzondering van 
een zaak uit 1999 waarbij geld ter waarde van een kleine f 70.000.000,- in 
beslag is genomen. De resultaten van SFO's van alle zaken t/m 1999 (stand van 
zaken eind maart 2000) zijn in totaal f 222.350.000,-, waarbij het grootste 
aandeel (158 miljoen gulden) werd geleverd door een fraudezaak uit 1998. Net  
betreft hier echter tenlasteleggingen en vorderingen: de feitelijke bedragen staan 
pas vast zodra er in de zaak een onherroepelijke uitspraak ligt. Ook valt een 
substantieel deel van deze zaken onder het taakveld fraude. 

Over het aantal op basis van LRT-onderzoeken veroordeelde verdachten was 
geen materiaal beschikbaar. 

Samenvattend: de gegevens van lopende en afgeronde onderzoeken zijn wel in 
beeld te brengen, maar waren tot en met het jaar 2000 niet erg helder 
weergegeven, en bepaalde gegevens ontbreken. Net  jaarverslag over 2001, dat 
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in april werd toegezonden, bracht hierin enige verbetering. 

Respondenten vanuit het LRT geven aan dat volgens hen de andere kernteams en 
het openbaar ministerie wel een hoge pet op hebben van de expertise die de dRO 
in huis heeft, maar niet van de onderzoeken die er draaien. Die onderzoeken zijn 
vaak wat aan de lichte kant, onder meer doordat er veel HARM-zaken en 
rechtshulpverzoeken draaien. De mooie grote zaken zoals grootschalige 
drugshandel en liquidaties pakken de regio's vaak liever zelf op. De kracht van 
het LRT ligt volgens hen in het financieel rechercheren, omdat bij de meeste 
andere kernteams de rechercheurs financieel speurwerk minder interessant 
vinden, ook omdat het weinig zichtbare impact heeft op een verzorgingsgebied. 

VII.9.3 Ondersteuning van de regio's 

De ondersteuning vanuit het LRT vindt met name plaats op het vierde 
taakgebied, complexe fraude. Zoals eerder aangegeven strekt deze evaluatie zich 
echter niet uit tot dit taakgebied. 

VII.9.4 Preventie en bestuurlijke advisering 

De preventieve taak vult het LRT met name in door vanuit haar deskundigheid te 
participeren in diverse projecten en door het organiseren van bijvoorbeeld 
themadagen Voortgangsrapportage LRT 2000: 13). Zo vond er een themadag 
voor politiediensten en BOD's plaats over de rol van notarissen, en andere dagen 
over 'trusts' en `heling en wisselen'. De resultaten daarvan zijn vastgelegd op CD-
ROM en voor belangstellenden beschikbaar (Landelijk rechercheteam 1999a). 
Meer recentelijk zijn er themadagen georganiseerd over hypotheekfraude en over 
het notariaat, met name gericht op de financiele wereld. Voorts biedt het team 
haar expertise op financieel en bancair gebied aan ten behoeve van andere 
opsporingsinstanties. Ook via het Bulletin van het KLPD wordt gedetailleerde 
informatie betreffende afgeronde fraudezaken onder belanghebbenden verspreid 
(Bulletin, zonder jaar). 

Het LRT geeft voor 1999 zelf aan dat de meerwaarde van het team zich op de 
volgende terreinen manifesteert: 

- ontwikkelen van operationele methodieken op gebied van financieel 
rechercheren 

- kennisopbouw en verspreiding hiervan naar de regio's op het gebied van 
georganiseerde criminaliteitsbestrijding en financieel rechercheren 

professionalisering van de recherche in de vorm van kwaliteitsverbetering en 
multidisciplinaire samenwerking 

positie van Nederland als betrouwbare partner op het gebied van 
internationale rechtshulp en politionele samenwerking 

het inzetten van innovatieve technieken bij de opsporing van strafbare feiten 
en de ondersteuning van het rechercheproces 

het ontwikkelen van efficiente rapportagemodellen en een op de 
recherchetaak afgestemd kwaliteitshandboek 

het mede-ontwikkelen van recherchemethodieken op nieuwe aandachtsvelden 
als Internet en de fraudebestrijding 

het vormgeven van publiek-private samenwerking voor de 
criminaliteitsbeheersing. 
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VII.10 Eerste evaluatieve beoordeling 

MA0.1 Inbedding 

Net zoals de randstedelijke kernteams is het LRT van zelfstandige eenheid in 
toenemende mate een onderdeel van de centrale recherche van een korps 
geworden. Dat biedt de bekende voordelen van schaal, goede ondersteuning en 
flexibele inzet, maar ook de nadelen van meer bureaucratie en minder duidelijk 
aanstuurbaar zijn voor het openbaar ministerie. Het risico van overmatige 
beInvloeding door lokale en regionale belangen speelt bij het KLPD minder: bier 
zijn het juist zaken van nationaal belang die de concentratie op het primaire 
aandachtsveld in de weg staan. Ook organisatiebelangen kunnen nog een rol 
spelen. 

De LRT-chef (tegenwoordig dRO-chef) meent desgevraagd dat het LRT zoals deze 
nu binnen een van de dRO-units functioneert, voldoende herkenbaar is gebleven. 
De korpschef KLPD stelt dat de inbedding van het LRT binnen dRO als groot 
voordeel heeft dat er veel flexibeler gebruik kan worden gemaakt van capaciteit. 

Wat externe communicatie betreft beweegt het LRT zich in een complex 
krachtenveld. Fen regionaal gevestigd kernteam heeft tot aan de fase van de 
voorgeleiding te maken met het communicatiebeleid van het kernkorps en kan 
daarbij deels zelf een beleid ontwikkelen, zoals bij KTZ/USD is gebeurd. Bij het 
LRT verloopt de voorlichting veel strikter en via het Landelijk Parket. Dat beperkt 
de mogelijkheden om successen te communiceren en bepaalt voor een deel het 
imago bij collega's en publiek. Een sporadische publicatie in de korpskrant of het 
Bulletin doet daar weinig aan af. 

VII.10.2 Interne organisatie 

Allereerst is de feitelijke, fysieke organisatie van het LRT binnen dRO duidelijk 
voor verbetering vatbaar: in de huidige opstelling in grote open ruimtes over 
twee verdiepingen stoort men elkaar, hetgeen te koste gaat van de concentratie, 
de communicatie en wellicht zelfs van de veiligheid. Individueel geven 
medewerkers aan dat hun werkplek suboptimaal is ingericht: hoog opgeleide 
medewerkers hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer plankruimte voor hun 
naslagwerken en andere boeken. 

Op een meer wezenlijk vlak is de communicatie tussen kernteamleiding en 
medewerkers voor verbetering vatbaar, temeer nu de situatie is ontstaan dat een 
oorspronkelijk overzichtelijk team terecht is gekomen temidden van een grotere 
organisatie. De behoefte aan herkenbaarheid en meer onderlinge betrokkenheid 
verdient het serieus te worden genomen. Het leiding geven aan zowel het LRT als 
de dRO is misschien beter niet in een persoon te verenigen. 

De werving van kwalitatief goede, ervaren medewerkers met deskundigheid op 
recherchegebied en op financieel kent diverse problemen, die te maken hebben 
met rechtspositie, secundaire arbeidsvoorwaarden (woon/werkverkeer) en de 
verminderde bereidheid van korpsen om bij te dragen aan een landelijk team. 

In de loop der jaren zijn verscheidene verbetertrajecten aangekondigd, die 
vervolgens niet tot stand komen of op de lange baan worden geschoven. 
Capaciteitsgebrek zal hiervan de belangrijkste oorzaak zijn, maar ook het borgen 
van kwaliteitsprocessen in de organisatie kan nog beter. Het steeds uitblijven van 
MTO's, audits en klanttevredenheidsonderzoek is geen positieve indicatie. 

Het financieel rechercheren vormt een wezenskenmerk van het Landelijk 
Rechercheteam. Medewerkers geven hierover aan dat er enerzijds de ruimte is 
om goede dingen tot stand te brengen, maar dat er anderzijds ook duidelijke 
verschillen van inzicht zijn met betrekking tot de plaats van financiele expertise in 
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de opsporing en de kwestie van ondersteuning versus mede-
projectverantwoordelijkheid. Hierbij verdient ook het cultuuraspect nadrukkelijke 
aandacht, temeer daar dit onomwonden als `afbreukrisico' wordt benoemd. 

Innovatie van werkprocessen heeft een duidelijke plaats gekregen binnen dRO, al 
blijkt dit niet meteen uit de LRT-beleidsrapportages. 

VII.10.3 Aansturing en transparantie 

Aansturing door het OM, meer bepaald vanuit het Landelijk Parket is een duidelijk 
knelpunt gebleken. De afgelopen jaren hebben capaciteitsproblemen bij het 
landelijk parket, maar ook de geografische afstand en een te geringe 
betrokkenheid bij financiele onderzoeken het functioneren van het LRT nadelig 
beInvloed. Er zijn signalen dat deze situatie zich inmiddels door de versterking 
van het landelijk parket en de intensieve betrokkenheid vanuit het BOOM in 
positieve zin ontwikkelt. 

Er zijn tegenstrijdige indicaties gevonden waar het de doorzichtigheid van de 
bedrijfsvoering betreft. De korpsbeheerder toont zich ronduit positief: hij heeft 
voldoende inzicht in de kosten/batenverhouding. Hetzelfde geldt voor de 
korpschef. De onderzoekers is het niet gelukt om voldoende gedetailleerde 
bedrijfsgegevens over inzet en opbrengsten van de afzonderlijke projecten in 
beeld te krijgen. Wel is aangegeven dat de situatie zich vanaf januari 2002 zou 
moeten hebben verbeterd door de introductie van een betere registratie- en 
verantwoordingsmethodiek. Ook onderzoeken wetenschappers de bedrijfsvoering. 

De concentratie op de vier taakgebieden heeft zich anders ontwikkeld dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Het LRT is de facto geworden tot de Nationale 
Reserve van de opsporing: Her Majesty's Inspectors, direct inzetbaar wanneer 
zaken moeten worden uitgezocht die de integriteit van de samenleving raken en 
een grote politieke lading hebben. Zo'n capaciteit is ongetwijfeld nodig, maar het 
is de afgelopen jaren wel ten koste gegaan van onderzoeken en verdieping op 
een zeer belangrijk taakveld, de financiele integriteit van diezelfde samenleving. 

VII.10.4 Info rmatiepositie en expertise 

De vraag of het LRT beschikt over een adequaat criminaliteitsbeeld van financiele 
facilitators, zes jaar nadat men met dit taakveld is begonnen, kan niet 
bevestigend worden beantwoord. Tijdens het evaluatieonderzoek hebben wij een 
algemeen criminaliteitsbeeld gezien dat niet veel dieper leek te gaan dat hetgeen 
in 1995 door de onderzoeksgroep-Fijnaut is afgeleverd. Dat is een magere oogst, 
wat de verklaring ervan ook mag zijn. Verkennende onderzoeken voert het LRT 
evenmin uit. Dit nagenoeg afwezige beeld moet een relatie hebben met de 
werkzaamheden in de intelligence-afdeling en projectvoorbereiding, waar in ieder 
geval door een respondent kritiek op is geleverd. We hebben echter ook bij 
andere kernteams nergens gehoord dat men op een substantiele wijze werd 
bijgestaan vanuit het LRT in het aanpakken van criminele financiele facilitators, 
met uitzondering van KTA, waar men jarenlang aan een onderzoek werkte dat 
oorspronkelijk van het LRT afkomstig is. De kwaliteit van de informatiepositie en 
de manier waarop men met de verworven inzichten omgaat zijn wezenlijk voor de 
bijdrage die van een team als het LRT, opererend op een moeilijk taakveld, mag 
worden verwacht. Er is evenmin een Strategiedocument, en de strategie van het 
LRT behoeft dan ook nadere verduidelijking. 

De deskundigheid van LRT-medewerkers waar het financieel rechercheren betreft 
staat vast. Er wordt ook het nodige gedaan om deze voorsprong ten goede te 
laten komen aan de rest van de politieorganisatie, onder meer door het 
organiseren van seminars en het leveren van bijdragen aan het onderwijs. Het 
LRT zit in de voorhoede bij het introduceren van het kwaliteitsdenken in de 
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rechercheorganisatie. Het opleidingsniveau van de LRT-medewerkers is in 
vergelijking met andere kernteams hoog (HBO/WO), wat zorgt voor diversiteit. 

Net LRT verschilt wezenlijk van de andere kernteams waar het de verwerving van 
informatie betreft: het heeft geen `achterland' van districtelijke recherchediensten 
of wijkteamrechercheurs. Waar in een regiokorps de lijn wijkteam -> 
districtsrecherche -> centrale recherche -> kernteam bestaat, heeft de BPZ van 
het KLPD een vrijwel geheel 'blauwe' vorm, zonder middenniveau. 
Projectvoorbereiding en runners moeten dus heel veel op eigen kracht werken, 
hetgeen een stevige handicap is. Hieruit blijkt eens temeer het belang van de 
binding van de kernteams met de regiokorpsen. 

Voor het verkrijgen van een goede strategische informatiepositie zijn LRT-
medewerkers langs alle regio's gegaan en hebben zij alle BFO's en IFT's bezocht 
om uit te leggen dat het LRT op zoek is naar financieel facilitatoren. Daarbij is 
men volgens de chef LRT een beetje tegen het 'CRI-syndroom' aangelopen: er is 
veel geInvesteerd, maar de uiteindelijke opbrengst is gering. 

In de interviews en met name de enquke werd er op gewezen dat de 
"EMBARGO-mentaliteit", een "te neurotische inslag als het gaat om het 
verstrekken van informatie aan werkpartners", een belemmering vormt in de 
operationele samenwerking. Er werd gesuggereerd dat het LRT nog veel goodwill 
zou kunnen winnen door zaken voor te bereiden en daarna samen met een regio 
op te lossen. Daardoor krijgen beide partijen krediet en worden de unieke 
informatiepositie en mogelijkheden van het LRT optimaal benut. 

Als positieve observatie is het van belang om vast te stellen dat bij dRO de 
grondhouding en het draagvlak bestaan om stevig in te zetten op financieel 
rechercheren; daarin is het LRT waarschijnlijk uniek binnen de Nederlandse 
politie. Meerdere LRT-respondenten wijzen bier op en staven dit met de 
ervaringen van dRO-accountants die overal in het land geplaatst zijn. 

VII.10.5 Resultaten 

Wat de opbrengsten in inzicht en informatie betreft is reeds geconstateerd dat 
deze weinig indruk maken. Dit is temeer opmerkelijk, omdat het LRT beslist veel 
deskundigheid in huis heeft, met name op financieel gebied. Een aanzienlijk deel 
daarvan is echter gedetacheerd doordat het LRT inhoudelijke ondersteuning biedt 
aan andere rechercheteams. Ook moet hierbij opnieuw de kanttekening worden 
geplaatst dat het taakveld 'fraude' niet is onderzocht, zodat in feite naar zestig 
LRT-rechercheurs wordt gekeken. 

Wat opsporingsonderzoeken betreft kan worden vastgesteld dat er op het eerste 
taakveld de afgelopen drie jaar voor zover valt na te gaan drie onderzoeken 
hebben gedraaid, waarvan er tot dusver den (onderzoek 'A') tot een substantike 
veroordeling van een verdachte heeft geleid. 

Op het taakveld zaken van nationaal belang is er natuurlijk het grote post-Fort 
onderzoek, dat lange gevangenisstraffen opleverde en naar verwachting ook een 
substantieel bedrag aan ontnemingen. Op het taakveld Inationaal belang' is 
verder weinig aan veroordelingen te melden. Dit kan echter samenhangen met de 
bijzondere aard van dit taakveld, waarbij het vaak meer om opheldering van 
gevoelige kwesties gaat dan om het bereiken van veroordelingen. 

Het taakveld rechtshulpverzoeken 'evert het LRT de meeste veroordelingen en 
successen op. Net  LRT levert met de inzet van circa 15 fte's op jaarbasis een 
wezenlijke bijdrage op het taakveld buitenlandse rechtshulpverzoeken, zowel in 
de kwantiteit (men pakt een substantieel aantal van de moeilijkere en 
geprioriteerde onderzoeken op) als in de effectieve manier van werken 
(buitenlandse contacten zijn tevreden). De ervaringen van de LRT-rechercheurs 
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vormen een indicatie dat het aanbeveling verdient om het draaien van 
rechtshulpverzoeken weliswaar op een eenduidige en professionele wijze te laten 
afhandelen, zorgvuldig aangestuurd en met aandacht voor de informatieve 
meerwaarde die dergelijke zaken hebben, maar om er niet uitsluitend een 
gespecialiseerde eenheid mee te belasten. Informatie voor het aanpakken van 
rechtshulpzaken moet ook uit de regio's komen. Het draaien ervan !evert 
kernteamrechercheurs en collega's bij de divisies in de regio's nuttige en 
aantrekkelijke ervaringen en contacten op, en het vormt een goede afwisseling 
met de het lange-slag werk dat de kernteams kenmerkt, en is daarmee goed voor 
het op peil brengen en houden van wezenlijke recherchevaardigheden. 

De dRO-chef wijst er overigens op dat de laatste tijd ieder LRT-onderzoek in een 
veroordeling is geeindigd. Er zijn verder beslist 'verzachtende omstandigheden' 
aan te voeren voor de situatie zoals die is aangetroffen. Het LRT heeft in de 
afgelopen jaren onderzoeken gekregen waar andere recherchediensten jaren 
omheen draalden omdat ze te gecompliceerd en onhaalbaar leken, en 
onderzoeken met een uitgesproken politieke lading. Met beide categorieen is het 
doorgaans slecht 'scoren' als er op veroordelingen wordt afgerekend. Er zit een 
zekere contradictie in het beeld dat hier en daar nog van de landelijke recherche' 
bestaat: enerzijds komen ze de 'mooiste zaken' halen, anderzijds draaien ze 
weinig 'mooie zaken'. Voorts is het LRT zoals gezegd bij herhaling gebruikt als de 
oplossing voor de tekortkomingen in het Nederlandse politiebestel. De verhouding 
tot de beide politiedepartementen is dan ook complex: BZK heeft met het LRT 
vooral te maken vanuit het perspectief van politieke risico's en 
beheersproblemen, terwijI voor de minister van Justitie het team een van de 
weinige opties biedt om politiek urgente knelpunten weg te zetten. 

Tot slot is het financieel faciliteren van georganiseerde criminaliteit erg moeilijk te 
bewijzen, omdat het zich op grote afstand van de strafbare grondfeiten voltrekt. 
Het zijn ingewikkelde onderzoeken die bovendien niet spraakmakend zijn. De 
straffen vallen doorgaans lager uit dan bij reguliere drugsonderzoeken. Vijf jaar is 
in deze context al een heel zware straf. Daar komt bij dat het LRT zo nu en dan 
"uitgekauwde" onderzoeken krijgt opgedragen, waar een ander rechercheteam 
zijn tanden al op heeft stukgebeten. Dit zijn moeilijk op te lossen zaken, die 
echter als te ernstig worden beoordeeld om het dossier te sluiten. 

Ondersteuning aan regiokorpsen komt in beperkte mate uit de verf; dit hangt 
samen met de bijzondere positie van het LRT als onderdeel van het landelijk 
korps. Er wordt intensief samengewerkt met kernteams en opsporingsdiensten. 

Preventie heeft in het verleden vooral de vorm gekregen van het aanbieden van 
inzichten en kennis aan relevante branches en overheidsdiensten. Er is echter 
nog een wereld te winnen waar het aankomt op tijdig en adequaat signaleren van 
risicovolle plekken in organisatiestructuren, procedures en wetgeving. 

VII.10.6 Samenvatting 

De opbrengsten van het Landelijk Rechercheteam -los van de hier niet 
onderzochte fraudetaak- sinds januari 1999 zijn bescheiden, zowel wat betreft 
informatie en kennis als wat betreft opsporingsresultaten; de snel en adequaat 
afgehandelde rechtshulpverzoeken vormen hierop een nadrukkelijke uitzondering. 
De meerwaarde van het LRT ligt in de wijze waarop het team op verscheidene 
punten een gat in de markt vult: 

• snelle inzetbaarheid voor zaken van nationaal belang; 

• gespecialiseerde financiele onderzoeken; 

• berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel; 
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• structurele samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken; 

• communicatieanalyse; 

• gerichtheid op de top van criminaliteit die niet territoriaal verankerd is; 

• capaciteit voor internationale samenwerking in joint teams. 

Tegelijk zijn er vanuit het team signalen dat op een aantal onderdelen, zoals het 
verrichten van gecompliceerde financiele onderzoeken, nog niet het onderste uit 
de kan is gehaald. Het team heeft kwaliteit in huis; als de omstandigheden 
waaronder wordt gewerkt kunnen worden geoptimaliseerd (met name aansturing 
en interne organisatie) kunnen betere resultaten tegemoet worden gezien. 
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Bijlagen 
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A. Samenstelling begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie van het onderzoek evaluatie kernteams bestond uit de 
volgende personen. 

Voorzitter: 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Dhr. J. Franssen (vz), Provincie Zuid Holland 

Leden: 

Dhr. dr. A. Cachet, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Dhr. mr. drs. J.J. van Eck, Arrondissementsparket Maastricht 

Dhr. drs. 0. Etman, WODC, Ministerie van Justitie 

Dhr. drs. E.B. Mulder, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Dhr. mr. J.J.H. Pop, Gemeente Haarlem 

Dhr. mr. M.A. Strayer, Politie Ho!lands Midden 

Dhr. dr. H.C.L. Vreugdenhil, Ministerie van Justitie 
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B. Lijst van genterviewden 
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Kernteam Noord en Oost Nederland 

Korpsbeheerder politieregio Usselland 

Hoofdofficier van Justitie parket Zwolle 

Coordinerend kernteamofficier van Justitie KTNON, tevens CIE-officier 

Korpschef politieregio IJsselland 

Afdelingshoofd Regionale Recherche, en chef Tactische Recherche regiokorps Usselland 

Hoofd Centrale Recherche regiokorps Twente 

Hoofd Divisie Operationele Ondersteuning politieregio Noord- en Oost-Gelderland 

Hoofd Centrale Recherche regiokorps Flevoland 

Hoofd KTNON 

Afdelingshoofd Opsporingsonderzoeken KTNON 

Co6rdinator unit Oost-Europa KTNON 

Chef Techniek & Ondersteuning KTNON 

Financieel deskundige KTNON 

Strategisch analist, voorzitter Onderdeelscommissie KTNON 

Kernteam Randstad Noord en Midden 

Korpsbeheerder politieregio Kennemerland, korpschef regiokorps Kennemerland en 
Hoofdofficier van Justitie parket Haarlem 

Kernteamofficier van Justitie KTR 

Hoofd Divisie Regionale Recherche regiokorps Kennemerland 

Hoofd Divisie Recherche regiokorps Utrecht 

Hoofd Justitiele Bedrijfsvoering regiokorps Zaanstreek-Waterland, en Hoofd Divisie 
Criminaliteitsbestrijding regiokorps Noord-Holland Noord 

Hoofd KTR 

Chef Informatie, tevens plaatsvervangend kernteamchef KTR 

Tactisch co6rdinator KTR 

Projectleider KTR 

Rechercheur, tevens voorzitter Onderdeelscommissie KTR 

Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek 

Hoofdofficier van Justitie parket Amsterdam 

Kernteam-officier van Justitie KTA 

Hoofd Dienst Centrale Recherche regiokorps Amsterdam-Amstelland 

Hoofd Justitiele Dienst regiokorps Gooi en Vechtstreek 

Hoofd Bureau Recherche Informatie, regiokorps Amsterdam-Amstelland 

Hoofd KTA 

Teamleider KTA 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

269 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

Projectleider KTA 

Tactisch rechercheur, tevens lid Cultuurwerkgroep DCR 

Tactisch rechercheur, tevens lid Onderdeelscommissie DCR 

Hoofd Van Traa-team gemeente Amsterdam 

Kernteam Haaglanden/Hollands Midden 

Hoofdofficier van Justitie parket Den Haag 

Kernteamofficier van Justitie KTH 

Korpschef regiokorps Haaglanden 

Korpschef regiokorps Ho!lands Midden 

Hoofd Centrale Justitiele Dienst regiokorps Haaglanden 

Hoofd Divisie Recherche regiokorps Hollands Midden 

Hoofd KTH 

Voormalig hoofd KTH 

Chef Informatie KTH 

Deelprojectleider, en chef subafdeling Research & Development KTH 

Tactisch projectleider KTH 

Deelprojectleider, tevens lid Onderdeelscommissie Centrale Justitiele Dienst, en lid 
Ondernemingsraad regiokorps Haaglanden 

Kernteam Rotterdam - Rijnmond 

Korpsbeheerder politieregio Rotterdam-Rijnmond, en directeur Justitiele Bedrijfsvoering 
regiokorps Rotterdam-Rijnmond 

Officier van Justitie teamhoofd Expertise, tevens CIE-officier Parket Rotterdam 

Hoofd Regionale Recherche Dienst regiokorps Rotterdam-Rijnmond 

Hoofd KTRR 

Project!eider KTRR 

Projectleider KTRR 

Rechercheur, tevens lid Onderdeelscommissie RRDKTRR 

Chef Bureau Projectvoorbereiding KTRR 

Kernteam Zuid -Nederland 

Korpsbeheerder politieregio Brabant Zuid-Oost, en korpschef regiokorps Brabant Zuid-Oost 

Kernteamafficier van Justitie KTZ 

Hoofd Divisie Recherche regiokorps Brabant Zuid-Oost 

Hoofd Divisie Recherche regiokorps Zeeland 

Hoofden Divisie Recherche regiokorpsen Limburg-Zuid, Limburg-Noord en Brabant-Noord 

Hoofd Unit Synthetische Drugs 

Hoofd KTZ 

Coordinator Informatievoorziening KTZ 

Project!eider KTZ 

Lid Onderdeelscommissie KTZ 

EMBARGO tot vrijgave door WODC 

270 



Eindrapportage evaluatie kernteams 

Landelijk Recherche Team 

Directeur-generaal 00V ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens 
gedelegeerd korpsbeheerder Korps Landelijke Politie Diensten, en hoofd bureau 
Korpsbeheer en Relatiebeheer Agentschappen ministerie BZK 

Officier van Justitie Landelijk Parket, tevens kernteamofficier LRT 

Korpschef Korps Landelijke Politie Diensten 

Hoofd directie Recherche Onderzoeken KLPD, tevens hoofd LRT 

Hoofd Unit Recherche Informatie, tevens hoofd CIE dRO 

Coordinator Criminaliteitsanalyse, dRO 

Financieel rechercheur, tevens lid medezeggenschapscommissie dRO 

Unitleider dRO 

Waarnemend coordinerend accountant, dRO 

Overigen 

Officier van Justitie, Bureau Ontneming Openbaar Ministerie 

Officier van Justitie, tevens hoofd Landelijk Expertisecentrum voor de Opsporing en 
Vervolging (LEXPO) 

Secretaris Centrale Toetsings Commissie 

Voormalig lid weegploeg 

Procureur Generaal, portefeuillehouder zware georganiseerde criminaliteit 

Beleidscoordinator Recherche, afdeling Veiligheidsbeleid, directie Politie ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Beleidsadviseur Directie Opsporingsbeleid ministerie van Justitie 

Korpschef regiokorps Utrecht, tevens voorzitter Raad van Hoofdcommissarissen 

Plaatsvervangend diensthoofd dienst Nationale Recherche Informatie, en projectleider IGO 
KLPD directie Nationale Recherche Informatie 

Co6rdinator liaisons van de 'Dutch desk', Europol 

Senior onderzoeker Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, ministerie 
van Justitie 

Recherche-officier van Justitie, en beleidsmedewerker zwacri, tevens secretaris werkgroep 
ZGC/IRT, CCZwaCri en weegploeg 

Liaison-officier EU-land 

Liaison-officier Nederland, geplaatst op buitenlandse post 

Voorts werden vier gesprekken gehouden met personen die niet nader aangeduid en 
geciteerd willen worden. Deze gesprekken leverden stuurinformatie op, die is gebruikt om 
gericht elders informatie te verzamelen. 
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C. Onderzoeksvragen 

I. 	De toewijzing van aandachtsgebieden en onderzoeken 

1. Hoe verloopt de toewijzing van aandachtsgebieden aan de kernteams? 

2. Hoe verloopt de toewijzing van onderzoeken aan de kernteams? Welke rol spelen de 
weegploeg, de CC Zwacri en het college van procureurs-generaal hierin? 

3. Hoe is de relatie van de onderzoeken met de aan de kernteams toebedeelde 
aandachtsgebieden? 

II. 	De interne en externe organisatie en de omgeving van de 
kernteams 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

1. Hoe is de interne organisatie van de kernteams geregeld? (inbedding in kernkorps, 
facilitaire mogelijkheden, onderzoekteams, taken en bevoegdheden, in- en extern 
overleg, et cetera) 

2. Hoe zijn de kernteams qua personeel samengesteld? (expertise, 
arbeidsomstandigheden et cetera) 

3. Op welke wijze is de deskundigheidsbevordering en zijn opleidingsmogelijheden binnen 
de kernteams ingebed? 

4. Hoe is de relatie met het kernkorps vormgegeven; welke voor- en nadelen kleven er 
aan de organisatorische verschillen tussen de 'zuivere' kernteams en de grootstedelijke 
teams? 

III. Huidig en toekomstig functioneren van de kernteams 

1. Hoe is het gesteld met het draagvlak voor het bestaan van kernteams binnen het 
(brede) veld van politie en justitie? Wat is de meerwaarde van de kernteams? 

2. Hoe is aan het hele intelligence-proces binnen de afzonderlijke kernteams gestalte 
gegeven? (infodesk, analyse, 'gespecialiseerde NRI') 

3. Hoe wordt de kwaliteit van werken gewaarborgd? (lerende organisatie, structureel 
toepassen van evaluaties et cetera) 

IV. Aard en omvang van zaken en taken: (1) opsporingsonderzoeken; 
(2) verkennende onderzoeken; (3) voorkoming strafbare feiten; 
(4) ondersteuning regiokorpsen 

1. Wat doen de kernteams feitelijk op de vier taakgebieden (input)? Is dit ook wat ze 
moeten doen conform de Regeling kernteams? 

2. Wat zijn de resultaten van de vier hoofdactiviteiten (output)? 

3. Wat is de omvang en de complexiteit van de door de kernteams uitgevoerde 
onderzoeken (kernteamwaardigheid)? 

V. 	Relatie en samenwerken met regiokorpsen, kernteams en andere 
opsporingsdiensten 

1. Hoe is het gesteld met de (inter)nationale bekendheid van de kernteams? 

2. Welke samenwerkingsverbanden (vanuit twee richtingen) zijn hiervan het resultaat? 

3. Hoe zijn de samenwerking en de verhouding tussen de kernteams onderling? 
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Kernteam 	verstuurd 	 Ontvangen van medewerkers 	Ontvangen van ex-mdw  

KTNON (Noord- 	- Verstuurd via 	62 (40,3%) 	 22 (31%) 
en Oost 	 interne netwerk 
Nederland) 

- 71 diskettes naar 
ex-medewerkers  

KTR (Randstad 	- 60 verstuurd per 	31 (circa 47% van alle 	8 
Noord en Midden) 	mail 	 medewerkers) 

- 10 als papieren 
enquete naar 
ex-medewerkers 
gestuurd  

KTA (Amsterdam- 	60 stuks per e-mail 	32 (53%) 	 2 
Amstelland) 

10 diskettes naar ex- 
medewerkers  

KTH (Prismateam) 	Circa 50 verstuurd 	12 (23%) 	 0 
per mail + twee 
diskettes  

KTRR (Rotterdam 	Verstuurd via email 	35 (53%) 	 6 
-Rijnmond)  

KTZ (Zuid- 	mail+post: ca 60+80 	69 (56%) 	 19 
Nederland) 	mdw +40exmdw  

LRT (Landelijk 	Verstuurd per email 	8 (7%) 	 3 
Recherche Team) 	(interne netwerk) 
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D. Enquetegegevens 
Onder de huidige en voormalige medewerkers van de zeven kernteams is ten behoeve van 
dit onderzoek een enquete georganiseerd. De respons varieerde sterk per team om diverse 
redenen, bijvoorbeeld ziekte van de coOrdinator, samenvallen met andere enquete vanuit 
het korps, en adressen van ex-medewerkers niet te achterhalen. 

Er zijn in totaal 203 diskettes verstuurd, alsmede 10 papieren enqueteformulieren. 
Daarnaast is de enquete bij de teams via de interne e-mail uitgezet. Het totaal aantal 
ingevuld retour ontvangen formulieren bedraagt 255. 

De enquetevragen voor huidige medewerkers zijn hieronder weergegeven. 
Afhankelijk van de functie van de respondent kreeg deze gericht een selectie van de 
navolgende vragen aangeboden. De meeste vragen zijn geformuleerd als stellingen 
(aangegeven met S), waarop kon worden gereageerd met '(zeer) eens/neutraal/(zeer) 
oneens/geen oordeel'. De vragen zijn hier beknopt geformuleerd: op het enqueteformulier 
stond vaak een korte toelichting. 

1. Vragen naar leeftijd, al dan niet executieve status, functie, aantal jaren bij kernteam 
en dergelijke. 

2. S: Het aandachtsgebied van ons team is goed gekozen 

3. S: De onderzoeken passen binnen ons aandachtsgebied 

4. S: De onderzoeken zijn kernteamwaardig 

5. S: Veel onderzoeken hadden ook door de regionale recherche opgepakt kunnen 
worden 

6. S: De expertise van het team over de hele linie is goed 

7. S: De overlegvormen brengen een goede informatieoverdracht tot stand 
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8. S: De taken en bevoegdheden zijn duidelijk vastgelegd 

9. S: De taken en bevoegdheden zijn voldoende 

10. S: Planning van onderzoeken verloopt goed 

11. S: De materiedeskundigheid is aanwezig 

12. 5: Evaluatie van onderzoeken vindt voldoende plaats 

13. 5: Ik vind ruimte voor vernieuwend recherchewerk 

14. 5: Er zijn genoeg opleidingskansen 

15. 5: Deelnemen aan het kernteam 'evert carrierevoordelen op 

16. S: Na deelnemen aan het kernteam wordt mijn expertise in mijn korps benut 

17. 5: Ik werk in een inspirerende omgeving 

18. 5:1k verdien voldoende 

19. 5: Mijn secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed 

20. 5: Na mijn kernteamperiode richt ik mij ook op een functie buiten de politie 

21. S: De werkruimte is goed ingericht 

22. 5: De tapruimte is goed ingericht 

23. 5: De informatiesystemen zijn goed 

24. 5: De ARBO-omstandigheden zijn goed 

25. 5: De kernteams zijn onmisbaar in de bestrijding van georganiseerde misdaad 

26. S: Mijn kernteam doet werk wat anders blijft liggen 

27. 5: Mijn kernteam werkt volgens het procesmodel ZwaCri 

28. 5: De informatiepositie van het kernteam is goed 

29. 5: De uitwisseling van informatie met de regionale infodesk is goed 

30. 5: De uitwisseling van informatie met het Landelijk Informatie Knooppunt is goed 

31. 5: Evaluatie van onderzoeken levert een nieuwe aanpak op 

32. 5: De onderzoeken zijn kernteamwaardig 

33. 5: De aanpak van de onderzoeken is goed 

34. S: De resultaten van onze opsporingsonderzoeken zijn goed 

35. 5: Het team doet regelmatig verkennende onderzoeken 

36. S: De aanpak van verkennende onderzoeken is goed 

37. S: De resultaten van onze verkennende onderzoeken zijn goed 

38. 5: Het kernteam werkt voldoende aan preventieve maatregelen 

39. 5: De aanpak van preventieve maatregelen is goed 

40. 5: Het kernteam levert voldoende ondersteuning aan de korpsen 

41. 5: De regiokorpsen leveren voldoende ondersteuning aan het kernteam 

42. 5: De samenwerking met het openbaar ministerie (positief/negatief) 

43. 5: De samenwerking met de CIE binnen het kernteam (pos/neg) 

44. 5: De samenwerking met de andere kernteams (pos/neg) 

45. 5: De samenwerking met de regio (pos/neg) 

46. 5: De samenwerking met de regionale recherche (pos/neg) 

47. S: De samenwerking met de Infodesks (pos/neg) 

48. S: De samenwerking met het Landelijk Informatie Knooppunt (pos/neg) 
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49. S: De samenwerking met Europol (pos/neg) 

50. S: De samenwerking met Interpol (pos/neg) 

51. S: De samenwerking met buitenlandse opsporingsinstanties (pos/neg) 

52. Kunt u items noemen die goed zijn gegaan uit oogpunt van samenwerking? 

53. Kunt u items noemen die het eerst in aanmerking komen voor verbetering als het gaat 
cm samenwerking? 

54. Hoe ervaart u over het algemeen de deelname aan het kernteam (pos/neg) 

Er was ruimte voor extra cornmentaar. 

Aan de ex-medewerkers werden de volgende vragen gesteld. 

1. Vragen naar functie e.d. 

2. Heeft de kennis en ervaring opgedaan bij het kernteam u voordelen opgeleverd? 

3. Kunt u ten gevolge hiervan uw huidige werk beter uitvoeren? 

4. Wordt uw deskundigheid nu ootimaal benut? 

5. Welke (aanvullende) cursussen heeft u bij het kernteam gevolgd? 

6. Adviseert u collega's cm ook aan een kernteam deel te nemen? 

7. Heeft u een exitgesprek gehad? 

8. Hoe is de begeleiding geweest vanuit het kernteam bij uw vertrek? 

9. Hoe is de begeleiding geweest vanuit uw regiokorps bij uw vertrek? 

10. Is de huidige opzet van het kernteam goed? 

Er was ruimte voor extra commentaar. 
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E. Selectief overzicht van innovatieve activiteiten bij de 
kernteams (1999) 

Gebaseerd op een overzicht dat in 1999 werd samengesteld door de 
gemeenschappelijke beleidsmedewerker van de kernteams 

KTZ: ontwikkelde een ressortelijke databank ter inventarisatie van criminele 
verbanden; introduceerde rechercheurs met het taakveld analyse teneinde de 
schaarse analysecapaciteit te ontlasten van routinewerkzaamheden; zorgde voor 
een teambrede implementatie van financiele misdaadanalyse; zag een nieuwe 
afschermingsmethodiek van een nog lopend gerechtelijk vooronderzoek 
goedgekeurd door het Hof; liet door wetenschappers een onderzoeksmethode 
ontwikkelen ter signalering van tendensen vanuit lopende onderzoeken; werkte met 
name innovatief bij het verzamelen en veredelen van informatie. 

Prisma: hanteert een visie op zware criminaliteit waarbij deze zowel vanuit 
strafrechtelijk als vanuit bedrijfseconomisch perspectief wordt bezien, en sluit 
daarmee aan bij het internationaal gehanteerde intelligence-proces; intensieve 
benutting van Europol door het gebruik van Analytical Work Files; bevordert actief 
verbeteractiviteiten en innovaties door te werken met kwaliteitskringen; hanteert 
een opleidingsplan waarin per functie een standaard is vastgelegd; verzorgt voor alle 
kernteamleden een opleiding basisobservatie; ontwikkelde het ZERO-evaluatiemodel 
dat door de andere teams als standaard is geadopteerd, werkt aan benchmarking 
met andere recherche-eenheden; heeft volledige activiteiten- en tijdsregistratie 
doorgevoerd. 

KT-NON: investeert intensief in verbetering van de bedrijfsvoering door middel van 
een handboek Administratieve Organisatie, een bevoegdhedenmatrix en een 
handboek voor medewerkers. Door het moeten werken vanaf vijf locaties op grote 
onderlinge afstand van elkaar (en oorspronkelijk met niet-compatible systemen) is 
er ook gezorgd voor goede ICT-faciliteiten. NON gebruikt observatietechnologie die 
de beelden rechtstreeks op de werkplek aanbiedt, organiseert field offices in den 
lande bij omvangrijke onderzoeken, en maakt structureel gebruik van universitaire 
deskundigen. 

KTA: hanteert als filosofie dat medewerkers in principe alle voorkomende 
werkzaamheden dienen te kunnen verrichten. In het verlengde daarvan wordt een 
groot deel van de medewerkers in voorkomende gevallen bij observatiewerk ingezet, 
waardoor er zich minder leegloop zou voordoen. Ter voorkoming van afluisteren van 
de onderlinge politiecommunicatie introduceerde men de zogenoemde 'babbelbox'. 
Ook maakt men gebruik van telefoontapvoorzieningen met een grote capaciteit. 

KT-RR: legt veel nadruk op de professionalisering van het P-instrumentarium, onder 
meer in de vorm van loopbaanontwikkeling, het goed opzetten van de 
functioneringsgesprekken, en vergroting van de efficiency. Ook ontwikkelde men 
een handboek automatisering; werd er veel geinvesteerd in deels zelf ontwikkelde 
opleidingen; perfectioneerde men het digitaal proces-verbaal dat eerder door KTNON 
werd ontwikkeld; doet men in overleg met het OM aan digitale dossiervorming, en 
worden er audiovisuele registraties gemaakt van het verdachtenverhoor. 

KTR: legt nadruk op preventieve aspecten, onder meer door het signaleren van 
zwakke plekken in sectoren en bedrijfsprocessen en door daarover te adviseren aan 
bestuurlijke en private partijen. Ook worden er vergelijkingen gemaakt met het 
buitenland teneinde lessen te kunnen leren en verplaatsingseffecten vast te stellen. 

LRT: hier is geInvesteerd in de vorm van het eigen handboek Kwaliteitsbeleid; er zijn 
themadagen georganiseerd; er is eigen onderwijsmateriaal ontwikkeld (onder meer 
de CD-ROM 'LRT Academie'); visueel gehandicapten worden ingezet bij het 
uitwerken van taps (hiermee won het LRT de politiele innovatieprijs); ZyLab, een 
systeem waarbij papieren documenten worden omgezet in digitale gegevens door 
midel van scanning, wordt grootschalig toegepast (in 1998 deed de toenmalig LRT-
chef dit idee op bij een bezoek aan het Serious Fraud Office in Londen); in de 
tapkamer vinden nieuwe ontwikkelingen een snelle invoering; ook het LRT maakt 
gebruik van communicatieafscherming, maar noemt dit 'conferencebox'. 
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1999, Bijlagen 26 269, nr. 14., 1999. 

Unit Nationaal Inzicht, dienst Nationale Recherche Informatie, KLPD, VROS, 
Verwijzingsindex recherche onderzoeken en subjecten. Rapportage stand van zaken 4e 
kwartaal 2001. Concept, januari 2002. 

Van onderzoeksdossier naar procesdossier. Rotterdam: Regiokorps Rotterdam-Rijnmond, 
RRD; Openbaar Ministerie, zonder.  jaar. 

Vaststelling Informatiemodel Kernteams. Regeling van de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Koninknjksrelaties en van Justitie van 31 oktober 2000, nr. EA2000/U93841, 
houdende de vaststelfing van het informatiemodel kemteams. Staatscourant 249: 13, 
2000. 

Verbetervoorstel De zaak geanalyseerd en hoe nu verder? KTZ/USD. Eindhoven: 2000. 
Vertrouwelijk. 

Verslag brainstormdag 'Isocat'. KTR: 23 mei 2001. 
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Eindrapportage evaluatie kernteams 

Verkennend Onderzoek Vracht op Schiphol. KTR, februari 2001. Vertrouwelijk. 

Vette, R.C.M. de, R.R.J. Landman, W.P.E. van der Leest, T. Peeman, Nederlandse 
opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in 1999. Zoetermeer: Korps 
landelijke politiediensten, directie Recherche, 2000. Strikt vertrouwelijk. 

Vette, R. de, E. van Dijk, R. Landman, Nederlandse opsporingsonderzoeken near 
georganiseerde criminaliteit in 2000. Zoetermeer: Korps landelijke politiediensten, Dienst 
Nationale Recherche Informatie, Unit Kennis, Onderzoek en Recherchebeleid, Groep 
Onderzoek en Analyse, 2001. Strikt vertrouwelijk. 

Visitatierapport Kemteam Randstad, visitatiecommissie, mei 2001. Vertrouwelijk. 

Voortgangsrapportage LRT 2000. Strikt vertrouwelijk. 

Voortgangsrapportage januari-juni 1999 Kemteam Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam: 
augustus 1999. 

Voortgangsrapport Kemteam Rotterdam-Rijnmond 1999, zonder jaar. 

E.M. de Vries en A. Jansen, Project Informatieplatform Kemteam. Automatiseringsvoorstel 
voor strategisch-tactische analyseomgeving voor dader- en groepsgerichte opsporing. 
Politie Rotterdam-Rijnmond, CIE/BPV, 2001. 

Wachtwoord Pecunia. Eindhoven: 1998. Vertrouwelijk. 

Weegfactoren. Checklist inventarisatie en prioritering criminele groepen. RRD Rotterdam-
Rijnmond; Informatieknooppunt Haaglanden, Analyse & Research, z.j. Vertrouwelijk. 

Werkgroep risico-analyse van het IRT Noord en Oost Nederland, Risico-analyse: een vorm 
van fenomeenonderzoek. Nijverdal; Leeuwarden: IRT Noord en Oost Nederland; FIOD; 
Coopers & Lybrand, 1996. 

Wilzing, J., "Georganiseerde misdaad met nieuw elan aangepakt". Het Tijdschrift voor de 
Politie jg. 63 nr. 9, september 2001: 34-38. 

Untema, T.H.J., Oost-Europese georganiseerde autodiefstal in en om de Rotterdamse 
haven. Zonder plaats: Informatie Afdeling KT NON, 2000. 

Yesilgoz, Yucel en Ankie Lempens, De Mercatorbuurt. Een onderzoek naar de Turkse 
drugscriminaliteit in de Amsterdamse Mercatorbuurt. Nijverdal: IRT Noord- en Oost 
Nederland; Universiteit Utrecht, 1996. 

Yesilgaz, Yucel et al., Het Amhemse Spijkerkwartier. Een onderzoek naar de Turkse en 
Koerdische drugscriminaliteit in het Amhemse Spijkerkwartier. Nijverdal; Utrecht: IRT 
Noord en Oost Nederland; Willem Pompe Instituut, 1997. 

Zwol, W. van, Het Landelijk recherche Team. Tilburg: IVA, 1998a. Vertrouwelijk. 

Zwol, W. van, Het kemteam Zuid-Nederland. Tilburg: IVA, 1998b. Vertrouwelijk. 
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G. Afkortingenlijst 

Eindrapportage evaluatie kernteams 

Abrio Programmabureau Abrio (Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, 
Informatiehuishouding en Opleidingen) 

AID 	Algemene Inspectiedienst 

AMA 	Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker 

AT&BT Afdeling Terrorisme & Bijzondere Taken bij KLPD 

ATP 	Administratief en Technisch Personeel (niet-executief) 

BDE 	Bureau Dig itale Expertise (onder meer bij KTZ/USD) 

BFER Bureau Financiele en Economische Recherche, vanaf januari 2002 onderdeel van 
de DCR van regiokorps Amsterdam-Amstelland 

BFO 	Bureau Financiele Ondersteuning 

BKA 	Bundeskriminalamt 

BLOM Bureau Landelijke Ondersteuningn Mot-Officier van Justitie 	• 

BNP 	Beleidsplan Nederlandse Politie 

BOA 	Bijzonder Opsporingsambtenaar 

BOB 	Bijzondere Opsporings Bevoegdheden 

BOD 	Bijzondere Opsporings Dienst(en) 

BON 	Bijzondere Opsporings Bevoegdheden 

BOOM Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie 

BPS 	Bedrijfs Processen Systeem 

BPZ 	Basispolitiezorg (de geOniformeerde politietaken) 

BRI 	Bureau Recherche Informatie (bestaat onder meer binnen de Dienst Centrale 
Recherche van het regiokorps Amsterdam-Amstelland en binnen de CJD van de 
regiopolitie Haaglanden) 

BRT 	Bovenregionaal Recherche Team 

BVD 	Binnenlandse Veiligheidsdienst 

BZGC Bureau Zware Georganiseerde Criminaliteit, vanaf januari 2002 onderdeel van de 
DCR van regiokorps Amsterdam-Amstelland 

BZK 	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

BVE 	Budget Verdeel Eenheid, een rekeneenheid die door het ministerie van BZK wordt 
gehanteerd als equivalent voor de kosten van een gemiddelde, volledig toegeruste 
politiemedewerker. 

CBA 	Criminaliteits Beeld Analyse 

CC Zwacri 	Co6rdinatie Commissie Zware Criminaliteit 

CIE 	Criminele Inlichtingen Eenheid (voorheen CID) 

CJD 	Centrale Justitiele Dienst van politieregio Haaglanden 

CPG 	College van procureurs-generaal 

CRI 	Centrale Recherche Informatiedienst, later Divisie Centrale Recherche Informatie; 
vroegere aanduidingen voor de huidige Dienst Nationale Recherche Informatie 

CTC 	Centrale Toetsings Commissie 

CVIN Comite Verenigde Inlichtingendiensten Nederland 
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Eindrapportage evaluatie kernteams 

DEA 	Drug Enforcement Administration 

DCR 	Dienst Centrele Recherche van het regiokorps Amsterdam-Amstelland 

DCRI Dienst Centrele Recherche Informatie oude benaming van dNRI. 

DGOOV Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid van BZK 

DIN 	Dienst Internationale Netwerken, KLPD 

DGRh Directoraat-generaal Rechtshandhaving bij ministerie van Justitie 

DNB De Nederlandse Bank 

dNRI dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD 

dRO 	dienst Recherche Onderzoeken van het KLPD 

DSRT Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van het KLPD 

ECD 	Economische Controle Dienst 

ES&E Eysink Smeets & Etman 

FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

Fte 	Full-time equivalent, een volledige arbeidsplaats 

GDR 	Group Decision Room (onderling verbonden PC's in een vergaderruimte dienen als 
middel voor anonieme gedachtewisseling) 

GVO Gerechtelijk vooronderzoek 

HARM Hit And Run Money-laundering (kortlopende rechercheonderzoeken, vaak naar 
aanleiding van MOT-meldingen) 

HKS 	Herkenningsdienstsysteem 

IAM 	Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel, ondergebracht bij de dienst NRI. 

1ST 	Integrale Beroepsvaardigheidstraining 

ICC 	Informatie CoOrdinatie Centrum 

ICR 	Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde (voormalige 
Rechercheschool), onderdeel van het LSOP 

ICT 	Informatie- en communicatie technologie 

IFT 	Interregionaal Fraude Team 

IGO 	Informatiegestuurde Opsporing (sturingsconcept voor de politieorganisatie) 

ILP 	Intelligence-led Policing (Brits-Amerikaans strategisch politieconcept, inspiratie 
voor IGO) 

IND 	Immigratie- en Naturalisatiedienst, onderdeel van het ministerie van Justitie 

INK/IKP model Informatiemodel Nederlandse Politie-/Nederlandse Kwaliteit Politie model 

INP 	Informatiemodel Nederlandse Politie 

IPIT 	Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken (Internationaal Politie 
Instituut Twente) 

IRT 	Interregionaal Recherche Team (vroegere benaming van kernteam) 

ITS 	Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen 

IVA 	Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies 

KLPD Korps Landelijke Politie Diensten 

Kmar Koninklijke marechaussee 

KTA 	Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi- & Vechtstreek 

KTH 	Kernteam Haaglanden/Hollands Midden 

KTNON Kernteam Noord- en Oost Nederland 
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Eindrapportage evaluatie kernteams 

KTR 	Kernteam Randstad Noord en Midden 

KTRR Kernteam Rotterdam-Rijnmond 

KTZ 	Kernteam Zuid-Nederland 

LBOM Landelijk Bureau Openbaar Ministerie, voorloper van het landelijk parket 

Lexpo Landelijk Expertisecentrum voor de Opsporing en Vervolging 

LICC Landelijk Informatie Coordinatie Centrum 

LMG 	Landelijke Milieugroep 

LRT 	Landelijk Recherche Team (onderdeel van dRO/KLPD) 

LSOP Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum Politie 

MICIV Ministeriele Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

MORT Management Oversight and Risk Tree 

MRO Melding Recherche Onderzoek 

MTO Medewerkers Tevredenheidsonderzoek 

NCIE Nationale Criminele Inlichtingen Eenheid, ondergebracht bij het KLPD 

NKP 	Nederlandse Kwaliteits Prijs 

NOVO-team 	Nationaal Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven, ondergebracht bij het 
KLPD 

NPA 	Nederlandse Politie Academie, onderdeel van het LSOP 

Npol 	Paraplunaam voor een landelijk politieinformatiesysteem in opbouw 

NRI 	Zie dNRI 

NVB 	Nederlandse Vereniging van Banken 

OC 	Onderdeelscommissie 

OGO Opdrachtgeversoverleg mensenhandel 

OM 	Openbaar ministerie 

OMP 	Ordenings Methodiek Politie 

OR 	Ondernemingsraad 

OT 	Observatieteam 

OvJ 	(Wider van Justitie 

PCS 	Planning & Control Systeem (urenregistratie) 

PG 	Procureur-generaal 

PIT 	Politieel Infiltratie Team 

PKN 	Politie Kennis Net 

POA-DCR 	Bureau Projectvoorbereiding en Advisering binnen de DCR van het korps 
Amsterdam-Amstelland 

POE 	Projekt Oost-Europa (van KTNON) 

PV 	Proces-verbaal 

RBS 	Recherche Basis Systeem 

RC 	Rechter-commissaris 

RBT 	Recherche Bijstands Team 

RCIE Regionale Criminele Inlichtingen Eenheid (van een regiokorps) 

RIB 	Recherche Informatie Bureau (vertegenwoordiging van dNRI in regiokorps of bij 
kernteam) 
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Eindrapportage evaluatie kernteams 

RIC 	Regionaal Interceptie Centrum van regiokorps Rotterdam-Rijnmond 

RIF 	Recherche Informatie Formulier 

RIF 	Regionaal Interventieteam Fraude 

ROOD Regionale Operationele Ondersteunende Diensten van het regiokorps Rotterdam-
Rijnmond 

RRD 	Regionale Recherchedienst van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond 

RT&L Rechercheteam Transport & Logistiek, onderdeel van het KLPD 

RWOV Referentiekader Werkprocessen Opsporing en Vervolging 

SFO 	Strafrechtelijk Financieel Onderzoek 

SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst 

SRO 	Specialistische Rij Opleiding 

STE 	Stichting Toezicht Effectenverkeer 

STO 	Sectie Technische Ondersteuning 

TAUSA Terrorism Against United States of America (onderzoek naar aanleiding van de 
aanslagen op 11 september 2001) 

T&O Techniek & Ondersteuning 

TCEO Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden (commissie Kalsbeek) 

UFE 	Unit Financiele Expertise, onderdeel van dRO/KLPD 

URI 	Unit Recherche Informatie, onderdeel van dRO/KLPD 

URT 	Unit Recherche Tactiek, onderdeel van dRO/KLPD 

USD 	Unit Synthetische Drugs, ondergebracht bij KTZ 

UMS Unit Mensensmokkel, ondergebracht bij KTNON 

VO 	Verkennend Onderzoek (conform art. 126gg Wetboek van Strafvordering) 

VOS 	Verkennend Onderzoek Schiphol (onderzoeksafdeling binnen KTR) 

VROM Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

VROS Verwijzingsindex Rechercheonderzoeken en Subjecten 

VSO 	Voortschrijdend Overzicht, een strategisch informatiesysteem in gebruik bij het 
regiokorps Amsterdam-Amstelland 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, onderdeel van het 
ministerie van Justitie 

ZERO Zelfevaluatie Recherche Onderzoeken (evaluatiemethodiek in gebruik bij de 
kernteams) 

ZGC/IRT 	Werkgroep Zware en Georganiseerde Criminaliteitanterregionaal 
Recherche Team (overleg van kernteamofficieren en kernteamchefs) 

ZOA 	Zuid-Oost Azle (voormalig aandachtsgebied kernteam Rotterdam-Rijnmond) 

ZwaCri Zware criminaliteit 
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P*LITIE 
• LSOP 
• Nederlandse Politie Academie 

Bezoekadres: 

De Kleiberg 15 

7312 SN Apeldoorn 

Postbus 1201 

7301 BL Apeldoorn 

Telefoon 055 - 539 73 01 

Fax 055 - 539 71 00 

E-mail npa@lsop.n1 

www.lsop.n1 
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