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Managementsamenvatting 

Aanleiding, opzet en vraagstelling 
In de periode 1993 - 1995 zijn zeven kernteams opgericht. Met de kernteams werd een 
bijzondere organisatorische voorziening gecreeerd ter bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit. Zes van deze kernteams zijn samenwerkingsverbanden van regionale politie-
korpsen en zijn verbonden aan de regio's. Het zevende kernteam is een landelijke team en 
is verbonden aan het KLPD. 
Ingevolge de aanbevelingen van de Parlementaire Enquetecomtnissie Opsporingsmethoden 
(PEC), heeft het kabinet besloten om een evaluatie van de kernteams uit te voeren, die 
uiterlijk in 2001 moet zijn afgerond. De evaluatie moet antwoord geven op de vraag naar 
de inhoudelijke betekenis van de kernteams voor de opsporing en bestrijding van zware 
criminaliteit. Het doel van de evaluatie is om na te gaan in hoeverre de oprichting van de 
kernteams en het LRT een doelmatig antwoord is om vormen van georganiseerde criminali-
teit en organisatiecriminaliteit doeltreffend aan te pakken. 

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties achtten het 
wenselijk dat een extern bureau onderzoek verrichtte naar deze vraag. De opdracht tot dat 
onderzoek is verleend aan het IVA Tilburg. In het onderhavige rapport wordt verslag 
gedaan van de resultaten van het onderzoek. Het ligt niet in de bedoeling hier te herhalen 
wat al uitgebreid beschreven is in de hoofdrapportage, omdat dit tekort zou doen aan de 
enorme verscheidenheid die we aantroffen in het veld. Waar nodig wordt de geinteresseerde 
lezer verwezen naar het hoofdrapport. 

Dit onderzoek heeft een drieledige functie. Het onderzoek dient allereerst te leiden tot een 
actueel overzicht van de stand van zaken voor de kernteams. Het onderzoek is daarom 
primair inventariserend van karakter. Daarnaast dient het onderzoek als nulmeting te 
fungeren. De resultaten van de nulmeting kunnen als ijkpunt dienen voor de verder evalua-
tie. De derde functie van het onderzoek is het vervaardigen van een beoordelingskader dat 
voor de uiteindelijke evaluatie gebruikt kan worden. 

Dit onderzoek is een verkennend onderzoek. De vraagstelling is gericht op het in kaart 
brengen van verschillen tussen de kernteams en het zichtbaar maken van knelpunten en 
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positieve factoren. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een brede dataverzamelingsstra-
tegie. Per kernteam zijn documenten bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met medewer-
kers, leidinggevenden en leden van de driehoek. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd in de 
beleidsomgeving van de kernteams. Bij enkele regionale recherche-eenheden zijn documen-
ten met betrekking tot zaken bestudeerd en zijn gesprekken over die zaken gevoerd met 
medewerkers. 

De gebruikte onderzoeksmethode was gericht op het verzamelen van harde informatie uit 
beleidsdocumenten en bedrijfsvoeringsgegevens ter beantwoording van een deel van de 
vragen. Deze gegevens zouden vervolgens worden voorzien van kwalitatieve aanvullingen 
en beoordelingen in de interviews. Gebleken is dat de 'harde' informatie slechts een 
beperkte hardheid heeft. De administratieve organisatie van de kernteams laat slechts een 
beperkte vergelijking toe en was op onderdelen ontoereikend om antwoord te geven op 
onderzoeksvragen. Dit geldt in het bijzonder de inzet van middelen en resultaten van 
activiteiten. 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Zoals gesteld heeft de gebruikte dataverzame-
lingsstrategie tot gevolg dat de hardheid van de inforrnatie beperkt is. De basis van uitspra-
ken is in veel gevallen ontleend aan oordelen van respondenten. Daarnaast is het onderzoek 
beperkt tot de kernteams en is niet het gehele complex van organisaties en instituties die een 
rot spelen in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit in het onderzoek aan de orde 
geweest. Een aantal beleidsmatig relevante vragen met betreldcing tot het gehele stelsel ter 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is derhalve niet te beantwoorden op basis van 
dit onderzoek als zodanig. 
Een andere beperking van het onderzoek betreft de benaderingswijze. Gekozen is voor een 
bestuurs- en bedrijfskundige aanpak. Andere benaderingen, bijvoorbeeld een criminologi-
sche of een juridische benadering, vallen buiten het onderzoek. 

Weergave van bevindingen 
In het onderzoek zijn de werkwijze en het functioneren van de kernteams in lcaart gebracht 
aan de hand van de volgende vragen: 
1. Op welke wijze geven de teams invulling aan de taakstelling? 
2. Hoe ziet de organisatie emit? 
3. Over welke middelen beschikken de teams? 
4. Hoe is de gezags- en beheersstructuur vorm gegeven? 
5. Hoe zijn relaties met andere kernteams en opsporingsinstanties? 
6. Welke onderzoeken worden aangepakt? 
7. Hoe worden de zaken aangepakt? 
8. Wat zijn de resultaten daarvan? 
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Deze vragen zijn per kernteam beantwoord. Daarnaast is onderzoek verricht bij een aantal 
recherche-eenheden binnen regiokorpsen om een vergelijking mogelijk te kunnen maken 
tussen regionale en interregionale aanpak van zware criminaliteit. 

In deze samenvatting willen we de lezer verwijzen naar de voor hem of haar relevante 
hoofdstukken van het hoofdrapport. We geven hierna de onderwerpen die in de hoofdstuk-
ken aan de orde komen op hoofdlijnen aan. Voor meer informatie verwijzen we de lezer 
naar het eind van elk hoofdstuk, waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies worden 
weergegeven. 

In hoofdstuk 1 van het hoofdrapport worden de doelstellingen en opzet van het hoofdstuk, 
zoals hierboven beschreven uiteengezet. 
In hoofdstuk 2 komt de taakstelling van de kernteams aan de orde. Beschreven wordt hoe 
de landelijke aansturing van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat de consequenties daarvan zijn voor de taakstelling 
van de kernteams. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop de kernteams zelf invul-
ling geven aan de taakstelling en hoe ze komen tot voorstellen voor van zaken. 
In hoofdstuk 3 wordt de organisatie van de verschillende kernteams nader belicht. Hier valt 
vooral de grote verscheidenheid tussen kernteams op. De manier waarop een kernteam is 
georganiseerd is mede afhankelijk van de uitgestrektheid van het geografisch gebied en het 
aantal dragende regio's. 
In hoofdstuk 4 worden de middelen die een kernteam ter beschikking staan bij het uitvoeren 
van hun taak onder de loep genomen. Kerntearns worden deels betaald door de dragende 
regio's en deels rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van BZK. De verantwoording 
van de bestedingen is voor verbetering vatbaar. De kernteams hebben de beschikking over 
uiteenlopende personele middelen. Op het personele vlak zijn enkele knelpunten geconsta-
teerd, met name op het vlak van werving, aanstelling en terugkeer van personeel. 
In hoofdstuk 5 worden beheer, gezag en aansturing van de kerntearns. Verschillende 
constructies werden aangetroffen. 
In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de contacten die de kernteams onderhou-
den met de relevante organisaties in hun werkomgeving. Operationele samenwerking tussen 
de kernteams en externe relaties heeft, afhankelijk van de *partner en aard van de zaak, 
betrekking op informatie uitwisseling, wederzijdse assistentie (bijvoorbeeld bij grote acties 
met huiszoekingen of arrestaties), technische of specialistische ondersteuning of tactische 
samenwerking. Ingegaan wordt op de samenwerking met de regio's, met andere kernteams, 
met BOD-en, met de CRI en met andere instanties. 
In hoofdstuk 7 wordt samengevat welke zaken kernteams onderzoeken, wat de maatstaven 
zijn die worden aangelegd voor kernteamwaardig onderzoek, de doorlooptijd en, waar 
mogelijk, de personele bezetting van onderzoek, de gebruikte methoden en de resultaten. 
Deze parameters zijn alleen te achterhalen bij uitgebreid dossieronderzoek. De resultaten 
zoals gerapporteerd aan het CB0 waren daarvoor niet toereikend. Op grond van de voorlig- 
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gende rapportages en vele gesprekken binnen de teams is een beeld geconstrueerd van de 
zaken. 

In het laatste hoofdstuk worden de eerste resultaten en conclusies uit het onderzoek op een 
rij gezet vanuit het oogpunt van doelmatigheid, doeltreffendheid en draagvlak voor de 
kernteams. We vatten de belangrijkste resultaten bier samen. 

Eerste beoordeling en toekomstige evaluatie 
Bij de evaluatie van de kernteams in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en draag-
vlak is een aantal problemen aan de orde. Het eerste probleem betreft de doelstelling die als 
maatstaf voor de beoordeling kan dienen. De afgelopen jaren zijn doe!- en taalcstelling van 
de kernteams verder ontwikkeld. Bovendien zijn er meerdere dimensies te onderscheiden in 
doel- en taalcstelling. De verschillende dimensies kunnen uiteenlopende normen opleveren 
voor het functioneren van de kernteams. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van doe!-
en taakstelling is de norm bovendien niet stabiel. 
Een tweede probleem betreft het vraagstuk van de teleenheden die van belang zijn voor de 
evaluatie. Te denken is aan eenheden als 'onderzoek', 'doorlooptijd', 'strafrechtelijk 
resultaat', 'ingezette middelen', etc. De eenheden zijn tot nu toe niet eenduidig afgebakend. 
Voor toekomstige evaluatie is van belang dat overeenstemming bestaat over de definitie van 
die eenheden. 
Een derde probleem betreft de informatie die beschikbaar is over de teleenheden. De 
administratieve organisatie biedt tot nu toe slechts beperkt inzicht in de teleenheden. 
Bovendien is vergelijking tussen teams niet eenvoudig. 
Voor de toekomstige evaluatie zal aan deze drie problemen aandacht moeten worden 
besteed. Duidelijk is dat de beoordeling op grond van het onderhavige onderzoek zeer 
voorlopig is en voornamelijk gebaseerd op een kwalitatieve beoordeling door betrokkenen. 

Doeltreffendheid van de afzonderlijke kernteams 
Alle kernteams functioneren doeltreffend, in die zin dat alle teams er in slagen om belang-
rijk geacht, kernteamwaardig onderzoek succesvol uit te voeren. De onderzoeken leiden tot 
veroordelingen van belangrijke leden van criminele organisaties en tot inbeslagname van 
omvangrijke partijen geld en goederen. Wel zijn er behoorlijke verschillen in strafrechtelij-
ke resultaten tussen de kernteams, die mede te maken hebben met de ernst en moeilijkheid 
van de onderhanden onderzoeken van de kernteams. 
De doeltreffendheid van de kernteams lijkt toe te nemen, in die zin dat het aantal zaken dat 
voortijdig moet worden gestopt afneemt. Men leert van de projecten en de projectvoorberei-
ding is verbeterd. 
Een aantal teams heeft moeite om aan voldoende opsporingsonderzoeken van niveau te 
komen. De doeltreffendheid van verkennende werkzaandieden in relatie tot feitelijk opspo-
ringswerk loopt kennelijk uiteen. 
Gebleken is dat enkele kernteams taken uitvoeren die niet tot de thans voorliggende taalcstel- 
ling behoren. Toch gaat het om taken die vanuit de optiek van de teams zeer relevant 



lcunnen zijn. Voor toekomstige beoordeling van de kernteams is helderheid en stabiliteit van 
de toegewezen taak van belang. 

Doelmatigheid van afzonderlijke kernteams 
De doelmatigheid van de kernteams is niet absoluut, in een kosten-baten-verhouding, te 
waarderen. Uit het onderzoek komt een aantal aspecten naar voren dat bevorderlijk of 
belemmerend kan worden geacht voor doelmatig functioneren. 

Allereerst is doelmatigheid aan de orde bij de selectie van zaken. Een procedure waarbij 
identificatie en selectie van zaken leidt tot voortdurend werkaanbod voor het kernteam, leidt 
tot doelmatige inzet van het personeel. Teams die erin slagen om via korte eigen lijnen, en 
door koppeling van projectvoorbereiding, informatieverzameling, verkennend onderzoek en 
opsporingsonderzoek tot projectvoorstellen te komen, zijn relatief goed in staat om een 
continue werkstroom te creeren. 
Ook de organisatiewijze kan implicaties hebben voor de doelmatigheid van het kernteam. 
Kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd als kernteams faciliteiten delen met de 
regiopolitie. Met name teams die ondergebracht zijn bij de centrale recherche van het 
kernkorps behalen voordeel op dit vlak. Verspreide huisvesting kan leiden tot afstemmings-
verliezen. Eigen observatie-capaciteit krijgt te maken met pieken en dalen in de werkbelas-
ting. Een doelmatige besteding van middelen wordt gerealiseerd door een beperkt gebruik 
van observatiecapaciteit en door het poolen van die capaciteit. De informatievoorziening 
van de Nederlandse politie is niet gunstig voor doelmatig rechercheren. 
De beheers- en gezagsverhoudingen zijn slechts beperkt van invloed op de doelmatigheid 
van het opsporingswerk. Wel kunnen complexe beheersconstructies relatief grote inspan-
ning van het kernteammanagement noodzakelijk maken om de gewenste afstemming te 
realiseren. De gezagsmatige aansturing kan gevolgen hebben voor de doelmatigheid van de 
opsporing. De vraag of en in hoeverre de aansturing van het recherchewerk van de kern-
teams tot andere activiteiten leidt dan de aansturing zoals die vorm krijgt bij de opsporings-
activiteiten van de regiopolitie maakte echter geen deel uit van dit onderzoek. 
De doelmatigheid van de kernteams is niet gediend met de huidige regeling op personeel 
gebied. Problemen werden geconstateerd inzake werving, reistijden, bevordering, etc. 

Draagvlak voor de kernteams 
Betrokkenen binnen en buiten de kernteams zijn van mening dat de opsporingstaak van de 
kernteams van belang is. De resultaten van teams vervullen betrolckenen binnen de teams 
met trots, terwijl ook de omgeving van de teams over het algemeen positief is daarover. 
De informatieverzamelingstaak van de kernteams is niet onomstreden. Binnen de kernteams 
stelt men veelal ook behoefte te hebben aan onderzoek dat breder is dan verkennend 
onderzoek. 
Het LRT heeft op operationeel niveau voldoende draagvlak, maar in de omgeving van de 
kernteams is het LRT nog steeds omstreden. 

5 



Het draagvlak voor de organisatorische vormgeving van het kernteamconcept is buiten de 
kernteams nog niet erg groot. In de toekomst kan hier nog winst worden gerealiseerd. 
De beschikbare middelen leiden binnen de kernteams over het algemeen tot tevredenheid. 
In de omgeving van de kernteams wordt de financiering wet als erg royaal beoordeeld. 

Verhouding doehreffendheid, doelmatigheid en draagvlak 
Er is een spanning tussen de drie beoordelingsparameters. leder kernteam moet kiezen voor 
een balans tussen doelmatigheid, doeltreffendheid en draagvlak. Te grote nadruk op het ene 
aspect zal leiden tot slechtere resultaten op het andere aspect. De meest gunstige verhouding 
tussen de drie parameters is niet objectief te bepalen, maar is een normatieve kwestie. 
Het blijkt dat de kernteams die te maken hebben met een groot samenwerkingsgebied 
relatief veel energie moeten besteden in het verkrijgen en behouden van draagvlak. Dit is 
een voorwaarde om iiberhaupt doeltreffend en doelmatig te kunnen rechercheren. 

Het kernteamstelsel 
De aandachtsgebieden van de kernteatns zijn tot nu toe weinig complementair. Analyses van 
raakvlakken en overeenkomsten en verschillen in dadergroepen binnen de verschillende 
aandachtsgebieden kan leiden tot doeltreffender en doelmatiger opsporing. Te hoge schotten 
tussen aandachtsgebieden zijn niet gewenst. In de toekomst kan het beleid van de CCZ en 
de komst van de informatieplatforms leiden tot grotere onderlinge binding. 
De kernteams zijn een bovenregionale voorziening. De doorstroom van zaken van regio's 
naar kernteams is tot op heden nog beperkt. De kernteams hebben geen belangrijke rol in 
het aanpalcken van zaken die de regio's zelf niet aan lcunnen palcken, maar wel belangrijk 
vinden. 
De bijdrage van de kernteams aan de deslcundigheidsontwikkeling van de Nederlandse 
politie als geheel is nog beperkt. Uitstroom van personeel 'can de komende jaren leiden tot 
overdracht van kennis. De regeling op dit gebied is echter nog niet gunstig daarvoor. 
De prioriteitsstelling is de afgelopen jaren gecentraliseerd. Zowel aanleveren van zaken als 
beoordeling verlopen beter. De gehanteerde procedure functioneert als waarborg dat 
kernteamonderzoeken voldoen aan de criteria. De procedure is niet onomstreden, maar lijkt 
in toenemende mate te worden gedragen door betrokkenen. 
De eis dat kernteams als afzonderlijke eenheden moeten kunnen functioneren is in de 
praktijk vertaald in een aantal eisen met betrelcking tot zelfstandigheid van het team. Uit 
doelmatigheidsoverwegingen zijn die eisen niet zinvol. 
De beheersconstructie voor de kernteams is complex en vereist vele inspanningen voor 
relatief weinig middelen. Voor het verwerven van draagvlak is dit overigens van essentieel 
belang. 

Kernteam versus regiorecherche 
De beschikbare gegevens laten geen harde uitspraken toe over het onderscheid in de aard 
van de opsporingsonderzoeken van de kernteams en de regionale recherche-eenheden. Een 
belangrijk verschil betreft de achtergrond van dadergroepen. Bij de meeste kernteams 
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vloeien dadergroepen vooral voort uit de aandachtsgebieden, terwijl ze bij de regio's 
voortvloeien uit regionale problemen. De regionale recherche-eenheden verrichte gemiddeld 
meer zaken per jaar dan de kernteams. De kernteams lijken zich meer bezig te houden met 
onderzoeken die langer lopen en die strafrechtelijk gezien gemiddeld jets zwaarder zijn dan 
de regio-zaken. Overigens zijn de verschillen tussen de kernteams onderling zeker zo groot 
als de verschillen tussen kernteams enerzijds en regionale recherche-eenheden anderzijds. 
De betekenis van de kernteams zou volgens velen binnen de teams vooral gelegen zijn in de 
complexiteit van de zaken, die men binnen het kernteam in alle rust en niet gehinderd door 
deadlines, calamiteiten en dergelijke kan afhandelen. Voor de betreffende zaken zou een 
dergelijke aanpak noodzakelijk zijn. • 

Toekomstige evaluatie van de kernteams 
Uiterlijk in 2001 moet de evaluatie van de kernteams zijn afgerond. Op grond van een 
analyse van de uitwerking die in de praktijk aan het kernteamconcept wordt gegeven, 
kunnen twee dimensies worden onderscheiden die in de toekomst voor een doelmatige en 
effectieve taakuitoefening van de kernteams van belang zullen zijn, namelijk: 
• een dimensie waarbij de criminele problematiek waarop een .kernteam zich richt 

varieert van landelijk tot regionaal gebonden, en 
• een dimensie waarbij de activiteiten van het team varieren van strikte opsporing tot 

strikte ondersteuning. 
Deze dimensies leiden tot vier ideaaltypische constructies van kernteams, namelijk de 
specialistische opsporingsbrigade, de gespecialiseerde CRI, het interregionale deskundig-
heidscentrum en de interregionale zwacri-brigade. De kernteams zullen elementen van elk 
van deze ideaaltypen in hun taak tot uitdrukking laten komen, maar kunnen verschillende 
accenten leggen. In de verdere evaluatie kan worden vastgesteld hoe en met welke resultaten 
de teams taken binnen de vier constructies uitvoeren. 

Voor de verdere uitvoering van de evaluatie is van belang dat: 
• een eenduidige registratie van een aantal gegevens wordt gehanteerd; 
• afspraken worden gemaakt tussen departementen en kerntearns over de weging van 

ernst, urgentie en ingewikkeldheid van zaken bij de beoordeling van de doeltreffend-
heid; 

• verder onderzoek wordt gedaan naar de samenhang tussen aandachtsgebied, verken-
nende activiteiten en opsporingsonderzoek; 

• de uitstroom van personeel wordt gevolgd; 
• het werk van een aantal regionale recherche-eenheden wordt gevolgd. 
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1 Doelstelling en opzet van het onderzoek 

1.1 Inleiding 

Met de instelling van zeven kernteams hebben de politieministers een bijzondere organisato-
rische voorziening gecreeerd met het doel de bestrijding van de zware georganiseerde 
criminaliteit. Zes van deze zeven kernteams zijn verbonden aan regiokorpsen. Het zevende 
kernteam, het LRT, werkt landelijk en is verbonden aan het KLPD. 
De oprichting van de kernteams is een uiting van het toenemende belang, dat aan het eind 
van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig werd gehecht aan de bestrijding van 
de georganiseerde criminaliteit. Binnen het politieveld en de landelijke overheid groeide de 
overtuiging dat de bestaande organisatie van opsporing en vervolging ontoereikend was om 
de bovenlokale, zware, georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Met de reorganisatie van 
de Nederlandse politie werd weliswaar de schaal waarop de politie opereert vergroot, maar 
daarnaast besloot de overheid om voorzieningen te scheppen voor de bestrijding van 
bovenregionale zware, georganiseerde criminaliteit. In 1993 werden convenanten afgesloten 
tussen de politieministers en de betrokken korpsbeheerders en hoofdofficieren van justitie l . 
Daannee is de grondslag gelegd voor de oprichting van de kernteams (toen nog interregio-
nale rechercheteams genoemd). De convenanten gingen in op 1 juli 1993 en regelen: 
• dat er vijf interregionale teams worden gevormd die gezamenlijk ongeveer 1% van de 

Nederlandse politiesterkte beslaan; 
• de inbedding van de teams in de regionale politie en de verantwoordelijkheden voor 

beheer en gezagsuitoefening. 
De taak van de kernteams is in eerste aanleg nog weinig gespecificeerd. In de convenanten 
die ten grondslag liggen aan de kernteams wordt gesproken van de noodzaak om via een 
preventieve en repressieve aanpak criminele organisaties te bestrijden en een doorgroeien 
van die organisaties in de legale samenleving te voorkomen 2 : 
In de periode 1993 - 1995 is het aantal kernteams uitgebreid tot zeven. De kernteams 
houden zich bezig met opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit en met 

1 	Inzake Opsporing, Enquetecommissie Opsporingsmethoden, Bijlage VI, p. 142. 

2 	Zie bijvoorbeeld de horizontale convenanten. 
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informatieverzameling tot voordeel van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 
In de loop der jaren is de taakstelling en aansturing van de kernteams verder uitgewerkt. 
De politieministers hebben ingestemd met de aanbeveling van de Parlementaire Enquete-
commisie Opsporingsmethoden dat binnen vijf jaar expliciet moet zijn aangetoond "dat de 
kernteams en het LRT inhoudelijke betekenis hebben" (Inzake Opsporing, Eindrapport, p 
471). Daartoe dient een evaluatie van de kernteams te worden uitgevoerd. Deze evaluatie 
moet uiterlijk in 2001 zijn afgerond. Uit de evaluatie dient te blijken in hoeverre het 
kernteamconcept een passende overheidsreactie is op de zware georganiseerde criminaliteit. 
Dit onderzoek maalct deel uit van die evaluatie 3 . In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag-
stelling die ten grondslag lag aan het onderzoek (1.2), de opzet en uitvoering van het 
onderzoek (1.3) en de opbouw van dit rapport (1.4). 

1.2 Vraagstelling voor het onderzoek 

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met 
de evaluatie van de kernteams. De evaluatie moet leiden tot antwoord op de vraag in 
hoeverre de oprichting van de kernteams een doelmatig en doeltreffend antwoord is om 
vormen van georganiseerde criminaliteit aan te paldcen. Als onderdeel van die evaluatie 
dient een eerste inventariserend onderzoek te worden verricht. Het onderzoek vervult een 
drieledige functie. Allereerst dient het beleid te worden voorzien van een zo actueel moge-
lijk overzicht van de stand van zaken voor afzonderlijke kernteams en het kernteamconcept 
als geheel. Daarnaast heeft de inventarisatie het karakter van een nul meting die kan dienen 
als ijkpunt voor de evaluatie van de kernteams die uiterlijk in 2001 moet zijn afgerond. Ten 
derde dient het onderzoek te resulteren in een beoordelingslcader dat voor de uiteindelijke 
evaluatie gebruilct kan worden. 

In een startnotitie hebben de departementen de vraagstelling ungewerkt 4 . De beschrijving 
van de stand van zaken diende betrekking te hebben op: 
• taalcstelling en inrichting van de organisatie; 
• de beschikbare middelen en aard en invulling van de externe relaties; 
• de knelpunten daarin bij de kernteams; 
• de producten en resultaten van de kernteams. 
Voorts diende het onderzoek de basis te bieden voor een uiteindelijke beoordeling van de 
afzonderlijke kernteams en het kernteam-stelsel als geheel wat betreft doelmatigheid en 
doeltreffendheid. 

3 	Startnotitie Evaluatie van de kemteams, Ministerie van Justitie, juli 1997, p. 1. 

4 	Startnotitie Evaluatie van de kernteams, Ministerie van Justitie, juli 1997. 
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Het IVA heeft deze vraagstelling verder uitgewerkt in een plan van aanpak voor dit onder-
zoek. Het gaat daarbij om enerzijds een brede inventarisatie en anderzijds om het in kaart 
brengen van factoren die voor een toekomstige beoordeling van belang kunnen zijn. 

De afzonderlijke kernteams en het kernteamconcept als geheel kunnen als positief worden 
beoordeeld als ze doeltreffend werken, dat op een doelmatige wijze doen en als dat leidt tot 
waardering van betrokkenen. De aspecten doelmatigheid en doeltreffendheid hebben primair 
betreldcing op de interne organisatie, terwijl draagvlak betreldcing heeft op het draagvlak 
voor de organisatie en haar werkwijze bij organisatieleden en bij relevante actoren in de 
omgeving. Bij de beoordeling van het functioneren van overheidsorganisaties is de norm 
voor doeltreffendheid doorgaans diffuus. Dit geldt ook voor de kernteams. Het uiteindelijke 
doel van de kernteams is een 'optimale bijdrage' leveren aan de bestrijding van de georgani-
seerde criminaliteit. Dit beleidsdoel is in aanvang slechts gedeeltelijk geoperationaliseerd 
in werkwijze en taakstelling van de teams. Dit heeft tot gevolg dat er op voorhand geen 
norm te stellen is voor de resultaten die teams moeten realiseren. Beoordeling van de 
doeltreffendheid zal dan vooral in kwalitatieve zin plaatsvinden. 
De doelmatigheid is de hoeveelheid output per unit input, oftewel de output/input verhou-
ding. Vaak wordt de doelmatigheid gemeten door de gerealiseerde inputs te vergelijken met 
een standaard, een norm. Soms is een dergelijke norm niet aan te geven. Er kan dan alleen 
jets over doelmatigheid worden gezegd in vergelijkende zin: als Kernteam A dezelfde 
outputs realiseert als Kerntearn B (voor zover de output onder een noemer te brengen is), 
maar hier minder inputs voor nodig heeft, werkt Kernteam A doelmatiger dan Kernteam B. 
In bedrijfseconomische termen heeft dit tot gevolg dat de baten van de organisaties niet 
bepaald zijn. Daarom is ook de vraag naar optimale kosten-baten-verhouding niet te 
beantwoorden. De maatstaven voor doeltreffendheid en doelmatigheid dienen nader te 
worden bepaald. Dit onderzoek beoogt daaraan een bijdrage te leveren. 
Het draagvlak van of de waardering voor het functioneren van de organisatie is een andere 
belangrijke parameter die gebruikt kan worden ter beoordeling van de organisatie. In het 
bijzonder gegeven de bovenstaande onbepaaldheid van doelen en input en in het licht van 
het maatschappelijk rumoer rond de opsporing van georganiseerde criminaliteit kan de 
waardering die binnen en buiten de kernteams en het LIU' bestaat voor het functioneren van 
de teams als maatstaf dienen bij de beoordeling. Onderzoek is hier gericht op het vaststellen 
van het draagvlak voor de kernteams en voor aspecten van het functioneren van de kern-
teams. 

De aspecten die voor de inventarisatie van belang zijn, zijn in de startnotitie reeds genoemd 
en verder uitgewerkt in een reeks van onderzoeksvragen. Daarbij is rekening gehouden met 
zaken die in de beleidsdiscussie rond de kerntearns aan de orde zijn geweest, onder meer in 
het verlengde van de Parlementaire Enquetecommissie Opsporings .methoden. 
Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de werkwijze en het functioneren van 
de kernteams aan de hand van een aantal hoofdvragen, namelijk: 
1. 	Hoe ziet de organisatie eruit? 
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2. Op welke wijze geven de teams invulling aan de taakstelling? 
3. Over welke middelen beschikken de teams? 
4. Hoe is de gezags- en beheersstructuur vorm gegeven? 
5. Hoe zijn relaties met andere kernteams en opsporingsinstanties? 
6. Welke onderzoeken worden aangepakt? 
7. Hoe worden de zaken aangepakt? 
8. Wat zijn de resultaten daarvan? 

Voor de beoordeling is daarnaast sprake van een zoektocht naar beoordelingscriteria. In het 
onderzoek is nagegaan welke doelen er voor de kernteams worden gehanteerd door betrok-
kenen in het beleidsveld (de departementen, het OM, de politie, de PEC), bij de kernteams 
en in de omgeving van de kernteams. Daarnaast is het functioneren van de teams onderling 
vergeleken. Tot slot zijn de resultaten van de kernteams gelegd naast de resultaten van 
recherche-eenheden van regionale politiekorpsen die zich bezighouden met bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit. 

De vraagstelling is uitgewerkt in een checklist met onderzoeksvragen. Van die checklist zijn 
onderzoeksinstrumenten afgeleid. Een en ander is opgenomen in bijlage 1. 

Beperkingen in de vraagstelling 
In dit onderzoek is de aandacht primair gericht op het functioneren van de kernteams zelf. 
De startnotitie van de departementen gebruikt de termen binnencirkel, dat wil zeggen de 
organisatie, rniddelen, personeel en dergelijke van het kernteam zelf, en buitencirkel, dat wil 
zeggen de samenwerking van het team met derden en de aansturing van het team. Hierdoor 
is de vraagstelling primair gericht of de kernteams zelf. 
De kernteams maken onderdeel uit van een complex geheel van organisaties en instituties 
die uiteenlopende functies hebben bij de bestrijding van de criminaliteit. Het functioneren 
van de kernteams kan worden geplaatst binnen dit gehele complex. Daartoe dient een 
evaluatie van de totale criminaliteitsbestrijding en alle daarbij betrokken partijen te worden 
verricht. Een dergelijke ambitie valt buiten de context van dit onderzoek. Daarmee zijn 
verschillende vragen, die voor een eindbeoordeling van de betekenis van de kernteams van 
belang zijn, niet of slechts beperkt in dit onderzoek te beantwoorden. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om de volgende vragen: 
• In hoeverre gaat de capaciteit die ter beschikking wordt gesteld aan de kernteams ten 

koste van de capaciteit die binnen de regio's beschikbaar is voor de bestrijding van de 
criminaliteit? 

• Op welke wijze kan de opbouw van de gehele informatiepositie van de Nederlandse 
politie inzake criminele organisaties en criminele activiteiten het beste worden gewaar-
borgd? 

• Hoe is afstemming tussen basis politiewerk en bestrijding van criminele organisaties 
het beste te realiseren? 
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• 	Welke afwegingsmechanismen worden op verschillende niveaus gebruikt om de inzet 
van politiemiddelen voor bestrijding van criminele activiteiten vast te stellen en welk 
mechanisme heeft het hoogste maatschappelijk rendement? 

In het onderzoek zijn door diverse respondenten wel opinies en stellingen over deze vragen 
naar voren gebracht. Beantwoording van dergelijke vragen valt echter buiten het bereik van 
dit onderzoek. 
Het onderzoek kent daarnaast enkele andere beperkingen. .De benaderingswijze van het 
onderzoek is primair bestuurs- en bedrijfskundig. Een criminologische analyse van de aard 
van de criminaliteit en de criminele organisaties die worden aangepakt via de kernteams valt 
daarmee buiten dit onderzoek. Ook een juridische analyse van het kernteamwerk, bijvoor-
beeld inzake de gebruikte opsporingsmethoden valt buiten dit onderzoek. 

1.3 Onderzoeksmethode en opzet van het onderzoek 

Onderzoeksmethode 
Dit onderzoek is een verkennend onderzoek. De onderzoekseenheden zijn de kernteams en 
in beperkte mate de regionale recherche-eenheden. In het onderzoek is een aantal onder-
zoeksvragen geformuleerd. Deze vragen zijn per team beantwoord. 
Het verkennende karakter van het onderzoek komt tot uitdrukking in de aard van de vraag-
stelling en in de aard van de dataverzameling. De vraagstelling is gericht op het in kaart 
brengen van de overeenkomsten en verschillen tussen de kernteams. Daarnaast moeten 
mogelijke knelpunten en positieve factoren zichtbaar worden. Tot slot dient inzicht in de 
mogelijke inhoudelijke betekenis van de gekozen werkwijze te worden verkregen. Het brede 
verkennende karakter van het onderzoek impliceert dat kwalitatieve informatie van betrok-
kenen van groot belang is in het onderzoek. 
In het onderzoek is een brede dataverzamelingsstrategie gehanteerd. Getracht is op grond 
van documenten harde informatie omtrent een aantal vragen te genereren. Deze informatie 
is vervolgens in interviews met betrokkenen binnen de kernteams en in de omgeving van de 
kernteams aangevuld. Daarmee zijn op kwalitatieve wijze oordelen verzameld inzake 
belang, waardering, knelpunten en dergelijke van de kernteams. 
Deze aanpak komt tegemoet aan de behoefte aan een breed inzicht in de kernteams. 
Bovendien leidt de methode tot inzicht in de waardering voor het kernteamconcept en 
onderdelen van de verschillende kernteams. De methode heeft ook nadelen. Bestaande 
verschillen in opinies, waardering en beoordeling worden door een dergelijke aanpak 
inzichtelijk gemaakt, maar de aanpak biedt slechts beperkte mogelijkheden tot harde 
beoordelingen. 

In het onderzoek is getracht .  informatie zoveel mogelijk bij verschillende bronnen te toetsen. 
Indicaties over werkwijze of knelpunten zijn voorgelegd aan meerdere personen en vanuit 
meerdere perspectieven belicht. Bovendien heeft een controle op de juistheid van de weerga- 
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ve van feitelijkheden plaats gevonden door terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan 
de teams. 

Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in een aantal fasen: 
a. 	Operationalisering. 	 - 
b. 	Dataverzameling kernteams. 

Deze fase was het meest omvangrijke deel van de dataverzameling, namelijk het 
onderzoek bij de zeven kernteams. Daarbij is gebruik gemaakt van een draaiboek per 
team. Per kernteam verliep het onderzoek in de volgende stappen: 
1. Orienterend gesprek met de kernteamleider. 
2. Documentanalyse. 
3. Interviews met medewerkers van het kernteam. 
4. Interviews met (vertegenwoordigers) van politieleiding, korpsbeheerder, hoofd-

officier, kernteamofficier. 
c. 	Dataverzameling regionale recherche. 

Bij zes regionale recherche-eenheden is een kort onderzoek uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in de zaken die het team de afgelopen jaren onderhanden had. Daartoe zijn per 
eenheid gesprekken gevoerd en is informatie verzameld over onderzoeken. 

d. 	Gesprekken sleutelpersonen in omgeving kernteams. 
Ter aanvulling op het beeld van de afzonderlijke kemteams en de regionale recherche-
eenheden is een aantal gesprekken gevoerd met betrokkenen in de omgeving van de 
kernteams en met een aantal deskundigen. Voorts is een beroep gedaan op het secreta-
riaat van de coOrdinatiecommissie zware criminaliteit (CCZ) om een aantal gegevens 
te leveren voor dit onderzoek. 

e. 	Rapportage per team en terugkoppeling ter toetsing. 
De onderzoelcsresultaten per kernteam zijn gebundeld. Het gaat om beschrijvende 
rapportages, waarin de verzamelde informatie per onderzoeksvraag is geordend. De 
resultaten zijn voorgelegd aan de kemteamleiders om feitelijke onjuistheden te vermij-
den. 

f. 	Analyse en vervaardiging eindrapport. 
Voor de analyse van het materiaal is een drieslag gemaalct. Allereerst is het materiaal 
per kernteam geordend naar een aantal onderwerpen en vastgelegd in een rapportage. 
Vervolgens is naar onderwerp een vergelijking tussen de kernteams onderling ge-
maakt. Voor de verschillende onderwerpen zijn overeenkomsten en verschillen in 
kaart gebracht. Ten derde is op het niveau van de zaken een vergelijking gemaakt 
tussen de kernteams en de regionale recherche-eenheden. 

In totaal zijn binnen dit onderzoek ruim 100 gesprekken gevoerd. Bijlage 2 bevat een 
overzicht van de respondenten. 
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Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van een checklist. In deze checklist zijn de 
vragen voor het onderzoek verder uitgewerkt. Per kernteam is getracht de vragen op grond 
van documenten en interviews te beantwoorden. De checklist is uitgewerkt in een scorings-
formulier voor de analyse van onderzoeken van de kernteams en een aandachtspuntenlijst 
voor de interviews (zie bijlage 1). 

De uitvoering van dit onderzoek stond onder aanzienlijke tijdsdruk. Door allerlei omstandig-
heden is de start van de dataverzameling bij de kernteams en de regionale recherche-eenhe-
den sterk vertraagd in vergelijking met het oorspronkelijke tijdschema. Het veld is door het 
ministerie van Justitie per brief op 6 februari 1998 de hoogte gesteld van dit onderzoek. De 
brief is als bijlage 4 opgenomen in dit rapport. Het veldwerk voor dit onderzoek vond plaats 
in de periode half februari tot eind mei 1998. 
Tij dens de uitvoering van het veldwerk hebben wij, na aanvankelijke aarzeling over het 
zoveelste onderzoek in hun sector, zeer veel medewerking gekregen van de kernteamleiders, 
de medewerkers van de teams en alle andere betrokkenen. In een open sfeer hebben respon-
denten ons geinformeerd over het kernteamwerk en het recherchewerk in het algemeen. 

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is intensief overleg gevoerd over de voortgang van 
dit onderzoek met ambtelijke vertegenwoordigers van de opdrachtgevers. Via maandelijkse 
voortgangsrapportages en overleg daarover is de opdrachtgever geinformeerd over de 
voortgang. 

Voor dit onderzoek is een begeleidingsconunissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de korpsbeheerders, het openbaar ministerie en de politie. De begeleidingscommis-
sie kende een onafhankelijke voorzitter. De leden van de begeleidingscommissie staan 
vermeld in bijlage 5. De begeleidingscommissie kwam driemaal bijeen om te spreken over 
het onderzoek. Opzet, uitvoering en analyselijnen zijn besproken, alsmede dit eindrapport. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek heeft prof. Mr. P. van Duyne de onderzoekers 
bijgestaan als adviseur voor het onderzoek. Vraagstelling, aanpak en rapportage zijn op 
verschillende momenten besproken met prof. Van Duyne. 

De onderzoeksresultaten 
Door de brede vraagstelling en de kwalitatieve aanpak van het onderzoek is het verzamelde 
materiaal uitermate rijk. In het onderzoek zijn zeer uiteenlopende gegevens verzameld over 
het functioneren van afzonderlijke kernteams, het belang van kernteams in de bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit, de aanpak van zware criminaliteit en over recherche-
onderzoeken in het bijzonder. 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de informatie die aan documenten is te ontlenen, 
slechts een beperkte hardheid heeft. Op vele vragen die in het onderzoek zijn gesteld is met 
behulp van documenten slechts een beperkt antwoord te geven, zo liet de administratieve 
organisatie van de kernteams slechts in beperkte mate een vergelijking tussen teams toe en 
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was deze op onderdelen niet toereikend om antwoorden te geven op de onderzoeksvragen. 
Dit geldt in het bijzonder voor vragen over de inzet van middelen en de resultaten van 
activiteiten. 

Een van de doelstellingen van het onderzoek was een beoordelingskader te ontwikkelen voor 
de uiteindelijke evaluatie van de kernteams. De analyse is mede gericht geweest op het 
identificeren van indicatoren voor doeltreffendheid en doelmatigheid van de kernteams. 
Indicatoren voor doeltreffendheid en doelmatigheid zijn gegeven de huidige informatieverza-
meling door de kernteams en de beperkte specificatie van de doelstelling van de teams niet 
kwantitatief te bepalen. 

1.4 Opzet van dit rapport 

Dit onderzoek heeft zoals gesteld onder meer de functie van een nulmeting, waarin de stand 
van zaken betreffende de kernteams duidelijk wordt. In de hoofdstukken 2 tot en met 7 
presenteren we de bevindingen van het onderzoek en wordt de stand van zaken geschetst ten 
aanzien van een aantal onderwerpen. 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de taalcstelling van de kernteams en de identificatie en selectie 
van zaken. De beleidsontwikkelingen op dit gebied worden beschreven, en ook de wijze 
waarop kernteams invulling geven aan de taalcstelling. De relatie tussen aandachtsgebied, 
verkennend onderzoek en opsporingsonderzoek is een belangrijk onderwerp in dat hoofd-
stuk. 
In hoofdstuk 3 gaan we in op de organisatie van de kernteams. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan de zelfstandigheid van de teams, de huisvesting, de CID van de kernteams, de 
observatiecapaciteit van de teams en andere ondersteunende faciliteiten. Voorts gaan we in 
op verantwoordingslijnen naar de korpsleiding en de interne organisatiestructuur van de 
teams. Tot slot wordt de informatievoorziening beschreven. Het hoofdstuk is primair 
beschrijvend van aard. Wel levert het aanknopingspunten voor zaken die van invloed zijn 
op de doelmatigheid van de kernteams. 
In hoofdstuk 4 staan de middelen van de teams centraal. In dat hoofdstuk zijn de financien 
van de teams en in het bijzonder de uitgaven voor 'overige zalcen en diensten' aan de orde. 
Voorts wordt de formatie van de kernteams vergeleken. In dit hoofdstuk besteden we tevens 
aandacht aan de kwalitatieve invulling van de formatie en aan aspecten over het personeels-
beleid. 
In hoofdstuk 5 staan het beheer en het gezag over de teams centraal. Beschreven wordt hoe 
korpsbeheerders omgaan met de beheersverantwoordelijkheid en hoe afstemming met 
korpsbeheerders van andere dragende korpsen plaats vindt. Tegelijk wordt aangegeven op 
welke wijze het openbaar ministerie invulling geeft aan het gezag over de kernteams. Ten 
derde kornt de aansturing vanuit de politielijn aan de orde. 
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In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe de kernteams invulling geven a.an relaties met andere 
instanties. Daarbij gaat het om de samenwerking met regionale recherche-eenheden, met 
andere kernteams, met bijzondere opsporingsdiensten, met de CRI en met overige instanties. 
In hoofdstuk 7 worden de producten van de kernteams besproken. Ingegaan wordt op de 
producten die te maken hebben met de kennisfunctie van de kernteams en met producten die 
het opsporingsonderzoek betreffen. Tegelijkertijd beschrijven we de onderzochte regionale 
recherche-eenheden. Dit hoofdstuk is in het bijzonder van belang voor de doelbereiking van 
de kernteams. 

Naast een beschrijving van de stand van zaken fungeert het onderhavige onderzoek voorts 
als startpunt voor de evaluatie van de kernteams. In hoofdstuk 8 worden de resultaten van 
het onderzoek zoals beschreven in de eerste 7 hoofdstukken samengevat vanuit de gezichts-
hoek van de doelbereiking en doelmatigheid van de kernteams. Daarbij wordt ook aandacht 
besteed aan het draagvlak van de teams. We maken onderscheid in een beoordeling van 
afzonderlijke teams en een beoordeling van het kernteamstelsel zoals dat zich heeft ontwik-
keld. Na de eerste beoordeling worden voorstellen gepresenteerd voor de verdere evaluatie. 
In bijlage 3 worden de vragen voor de evaluatie verder uitgewerkt. 
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2 Taakstelling en zaaliselectie door de 
kernteams 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de taakstelling van de verschillende kernteams in de bestrij-
ding van de georganiseerde criminaliteit en in de wijze waarop men zaken selecteert. Deze 
taakstelling van de kernteams heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld parallel met het 
denken over de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Allereerst beschrijven we 
de ontwikkeling van de landelijke aansturing van de bestrijding van de zware georganiseer-
de criminalitelt (paragraaf 2.2). Vervolgens gaan we in op de formele taakstelling van de 
teams (paragraaf 2.3). We beschrijven de ontwikkeling in de taken die van belang worden 
geacht. Met name de rol van fenomeenonderzoek en van de aandachtsgebieden is daarbij 
van belang. Tevens gaan we in op de wijze waarop in de praktijk invulling is gegeven aan 
de taakstelling en in het bijzonder de aandachtsgebieden. In paragraaf 2.4 komt de wijze van 
identificatie en selectie van zaken aan de orde. We beschrijven de criteria voor kernteamza-
ken en de procedure voor toewijzing, alsmede de wijze waarop zaken in de praktijk zaken 
tot stand komen en worden toegewezen aan kernteams. We besluiten dit hoofdstuk met een 
concluderende paragraaf. 

2.2 Ontwikkeling van de landelijke aansturing van de bestrijding van de 
zware georganiseerde criminaliteit 

De ontwikkeling van de kernteams als instrument ter bestrijding van de zware georganiseer-
de criminaliteit is te beschouwen als een ontwikkeling binnen een groeimodel. Aan het eind 
van de jaren '80 wint de gedachte terrein dat het wenselijk zou zijn als er mensen en 
middelen gereserveerd zouden worden voor de bestrijding van de bovenlokale, zware, 
georganiseerde criminaliteit. In 1988 wordt de basis gelegd voor de oprichting van het 
eerste kernteam, het IRT Noord-Holland-Utrecht. In de jaren daarna wordt de bestrijding 
van de zware, georganiseerde criminaliteit in toenemende mate onderwerp van politiek-
bestuurlijk overleg. Gestreefd wordt naar afzonderlijke organisatorische voorzieningen. In 

19 



1990 (nog onder het oude politiebestel, voorafgaand aan de reorganisatie) worden in veel 
regio's permanente teams gevormd ter bestrijding van de bovenlokale criminaliteit. In 1991 
verschijnt van de hand van de korpschefs van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam en het 
hoofd van de CRI de Ftandstadnotitie, waarin gepleit wordt voor verbetering van de infor-
matievoorziening en afspraken over brede toegang tot informatie. De opstellers willen een 
netwerkconstructie waarin alle partijen het hunne 'carmen inbrengen bij de bestrijding van 
de zware 
In de nota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland: dreigingsbeeld en plan van 
aanpak' (september 1992) wordt ingegaan op de instelling van bovenregionale recherche-
teams. De regering kondigt aan dat er teams worden ingesteld, die naar analogie van het 
IRT Noord-Holland/Utrecht onderzoeken moeten uitvoeren naar landelijk of internationaal 
opererende organisaties. 
Van de zijde van het openbaar ministerie bestond er inmiddels in toenemende mate behoefte 
aan versterkte coordinatie van de opsporing van de zware criminaliteit. Begin 1992 wordt 
het Coordinerend Beleidsoverleg (CBO) opgericht dat tot taak krijgt om het optreden tegen 
criminele groeperingen die een landelijke of bovenressortelijke aanpak behoeven te cotirdi-
neren en om de Vergadering van procureurs-generaal te adviseren omtrent structurele 
problemen bij de aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit. De Vergadering van 
PG's stemt op 10 maart 1993 in met de oprichting van vijf kernteams. 'Aan de oprichting 
van de kernteams ligt de verwachting ten grondslag dat speciale politieteams een effectief 
middel zullen vormen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. De teams moeten 
als herkenbare eenheden worden ingebed in de regiostructuren. Dit om de continu'iteit van 
het grootschalig onderzoek te waarborgen 12 . 
In 1993 worden de convenanten die ten grondslag liggen aan de IRT's getekend. De 
kernteams dienden op uiterlijk 1 september 1993 operationeel te zijn. De regiokorpsen 
dienen 1% van de sterkte vrij te maken voor de samenstelling van de kerntearns. De 
ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geven een bijdrage 
voor materiele kosten van f 45.000,- per hoofd per jaar. Oorspronkelijk is het uitgangspunt 
ten aanzien van de taakstelling dat de teams worden belast met onderzoek dat door de 
verantwoordelijke HovJ en korpsbeheerder is vastgesteld en waarmee is ingestemd door de 
vergadering van PG's. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de convenanten en impliceert een 
keuze van onderzoeken van onderop. 
Mede als gevolg van de parlementaire debatten over het rapport van de conunissie Wierenga 
inzake de opheffing van het IRT Noord-Holland Utrecht wordt gesteld dat een scherpere 
justitiele aansturing noodzakelijk is en dat niet kan worden volstaan met de van oudsher 
gebruikelijke territoriale bevoegdhedenstructuur. De door de commissie Wierenga voorge-
stelde sturing door een procureur-generaal die beslissingsbevoegdheid zou dienen te hebben 
omtrent de prioriteitsstelling van de kernteams wordt overigens niet overgenomen. 

1 	Ontleend aan Enquete opsporing, Bijlage vi, organisatie van de opsporing, p. 139 -147. 

2 	Enquete opsporingsmethoden, Bijlage vi, p. 142. 

20 



In het regeerakkoord van het eerste kabinet Kok wordt, in navolging van de aanbevelingen 
van de comrnissie Donner, de oprichting van een landelijk rechercheteam vastgelegd 3 . De 
commissie Donner constateerde dat er toenemende behoefte bestond aan zo'n team, vooral 
met het oog op internationale bijstandsverzoeken. Het LRT, dat als gevolg van het regee-
rakkoord werd opgericht, kreeg daarnaast als taak om onderzoek te verrichten waarbij 
financieel recherchewerk van belang was. De 'oprichting van het landelijk rechercheteam 
is verstrengeld met het verbeteren van de sturing van het openbaar ministerie op alle het 
openbaar ministerie regarderende activiteiten in het kader van het optreden tegen de 
georganiseerde misdaad' 4 . In dat verband is de oprichting van het Landelijk bureau open-
baar ministerie (LBOM) van belang. 
Aan het eind van 1994 en in het voorjaar van 1995 vinden er gesprekken plaats tussen de 
politieministers en de bij de kernteams betrokken korpsbeheerders en hoofdofficieren, 
waarin afspraken zijn gemaakt over de organisatie en de aansturing van de kernteams. 
Daarbij zijn uitgangspunten met betrekking tot zelfstandigheid en herkenbaarheid van de 
kernteams vastgelegd en werd afgesproken dat de prioriteitsbepaling uiteindelijk in handen 
ligt van de vergadering van procureurs-generaal, daarbij geadviseerd door het CBO. 

De commissie van Traa signaleert op verschillende plaatsen spanningen inzake de prioritei-
tenbepaling voor de kernteams. De commissie stelt dat de bevoegdheid van het College om 
prioriteiten te stellen weliswaar formeel bestaat, 'maar in de praktijk volledig overschaduwd 
wordt door de perceptie van prioriteiten zoals die bij de politie en het lokale openbaar 
ministerie bestaat' 5 . 
In 1997 verschijnt de nota 'Prioriteitsstelling bij het landelijk optreden tegen georganiseerde 
misdaad' van het openbaar ministerie. De nota dient als richtsnoer voor het vaststellen van 
prioriteiten op het gebied van het optreden tegen de georganiseerde misdaad door de 
kernteams en het LRT. In de nota wordt ingegaan op de wijze waarop operationele informa-
tie wordt verzameld, alsmede de procedure die bij de onderzoekskeuze wordt gehanteerd en 
de inhoudelijke criteria die daarbij worden aangelegd. Gesteld wordt dat het optreden tegen 
georganiseerde misdaad zijn basis moet vinden in een kader van criminele politiek. De basis 
daarvoor is een periodiek landelijk criminaliteitsbeeld, dat wordt vervaardigd door het 
WODC. Vanaf 1998 zullen de resultaten van een landelijke criminaliteitsbeeldanalyse 
beschikbaar zijn. 
Criminele politiek betekent dat het College van Procureurs Generaal aandachtsgebieden 
vaststelt en deze toedeelt aan de kernteams. De kernteams dienen zich te ontwikkelen tot 
landelijk expertisecentrum op het toebedeelde aandachtsgebied. Vastgesteld is dat de huidige 
keuze en verdeling van de aandachtsgebieden voorshands voldoet tegen de achtergrond van 

3 	Commissie Dormer, Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de rechtshandhaving, 
's Gravenhage, 1994. 

4 	Enquete Opsporingsmethoden, bijlage VI, p. 146. 

5 	0.c., p. 158. 
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de resultaten van de onderzoeksgroep Fijnaut ten behoeve van de commissie van Traa. 6  Aan 
de hand van de resultaten van het criminaliteitsbeeldonderzoek zal een nieuwe ijking plaats 
vinden. 
De kernteams zullen het inzicht in het aandachtsgebied moeten verkrijgen en uitbouwen via 
verkennend onderzoek. Dat verkennend onderzoek dient tevens te leiden tot concrete 
voorstellen voor operationele onderzoeken. In dit kader is in de vorming van informatieplat-
forms voorzien, die ten dienste staan van de kernteams. 
Voorstellen voor operationeel onderzoek worden door de hoofdofficier periodiek gepresen-
teerd in het CBO. Deze worden getoetst aan nieuwe criteria, waarbij het overkoepelend 
begrip voor die criteria is: 'De mate van maatschappelijke schade van criminaliteit in 
materiele en immateriele zin'. Bij de toedeling van onderzoeken wordt rekening gehouden 
met affiniteit van een team met het aandachtsgebied en het geografisch gebied waarin de 
groepering zich beweegt. Bij deze werkwijze worden de prioriteiten centraal bepaald en 
worden onderzoeken centraal toebedeeld. 

Inmiddels is het CB0 van naam veranderd en heet het voortaan Coordinatiecommissie 
zware criminaliteit (CCZ). De uitgangspunten uit de nota 'prioriteitsstelling' zijn door het 
College van procureurs-generaal verder uitgewerkt in een concept-Instructie prioriteitsstel-
ling landelijk optreden tegen zware en georganiseerde criminaliteit, d.d. 3 maart 1998. In 
dit onderzoek is deze concept-instructie gebruikt als de meest actuele aanduiding van taken 
en wijze van zaakselectie van de kernteams, ofwel het onderwerp van dit hoofdstuk. 

Duidelijk is dat in de loop der jaren in de beleidsontwikkeling van de zijde van het OM en 
van de politieministers een toenemend accent is komen te liggen op de landelijke aansturing 
van de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit. De centrale beoordeling, zoals 
die was geformuleerd in het begin van de kernteamperiode, is eerst vervangen door centrale 
toetsing en vervolgens centrale prioritering. Dit geldt voor afzonderlijke onderzoeken en 
voor de werkgebieden van de kernteams in het algemeen. 

2.3 Formele taakstelling en feitelijke werkzaamheden 

2.3.1 Inleiding 

De taakstelling van de kernteams heeft zich in de loop der jaren verder ontwilckeld. Het 
projectplan coardinatiestructuur aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit (1993) 
stelt dat kernteams als taak hebben de 'Structurele preventieve en repressieve aanpak van 
georganiseerde criminaliteit door middel van zowel intensivering van preventieve maatrege-
len ter voorkoming van de doorgroei van criminele organisaties in de legale samenleving 
alsmede intensivering van de bestrijding van criminele organisaties en netwerken die zich 

6 	Nota Prioriteitstelling bij het landelijk optreden tegen 'georganiseerde misdaad', 1997. 
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bezig houden met vormen van criminaliteit' 7 . Ook in de convenanten die ten grondslag 
liggen aan de kernteams is sprake van een opsporingstaak en een informatieverzamelings-
taak. De laatste is omschreven als 'Kernteams verrichten werkzaamheden ter vergaring van 
informatie over ontwikkelingen op het gebied van de georganiseerde criminaliteit die op 
korte dan wel langere termijn de rechtsorde in Nederland ernstig kunnen schaden' 8 . Het 
merendeel van de kernteams heeft deze taak opgepakt en geinterpreteerd als de opdracht om 
fenomeenonderzoek te verrichten. In de loop der jaren hebben de kernteams een aantal 
fenomenen opgepakt, waarnaar onderzoek is verricht, zoals bijvoorbeeld Turkse georgani-
seerde criminaliteit in Nederland, synthetische drugs, etc. Daarbij gaat het vooral om 
onderzoeken op taakvelden of aandachtsgebieden die door de kernteams werden gevolgd. 
Opsporingsonderzoek zou plaats kunnen vinden naar alle vormen van zware georganiseerde 
misdaad die in aanmerking kwamen voor aanpak door het kernteam. 
In deze paragraaf gaan we in op de wijze waarop kernteams met fenomenen en aandachtsge-
bieden omgaan. 

2.3.2 Informatievergaring over fenomenen 

Ontwikkeling fenomeenbegrip 
Het begrip fenomeenonderzoek is niet eenduidig gedefinieerd. De commissie van Traa 
verstaat onder fenomeenonderzoek 'het doorlichten van een geografisch gebied, een 
misdaadveld, een criminele markt of een sector of verschijnsel in de samenleving ' 9 . Geble-
ken is dat het begrip fenomeenonderzoek in de praktijk onvoldoende duidelijkheid bood om 
de activiteiten van de IRT' s te richten. 'Fenomeenonderzoeken blijken in de praktijk qua 
doelstelling en doelbereiking niet uniform te zijn en bieden voorts (te) weinig aanknopings-
punten om de bestrijding van georganiseerde criminaliteit daadwerkelijk te sturen...' (Nota 
verkennend onderzoek en de aandachtsgebieden van de kernteams, College van procureurs-
generaal, nov. 1997) .Gezien de primaire taak van de politie, het verrichten van opsporings-
onderzoek, hoort fenomeenonderzoek met tot de taak van de kernteams, aldus de nota. Ook 
de PEC was kritisch over het fenomeenonderzoek en heeft aanbevolen dat kernteams zich 
daar niet mee bezig zouden moeten houden. Deze kritiek heeft aanleiding gegeven tot 
nadere definitie van opsporingsonderzoek en verkennend onderzoek in het "Wetsvoorstel 
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden" (Bob). 
In de nota verkennend onderzoek wordt gesteld dat een kernteamdriehoek eventueel op-
dracht voor een fenomeenonderzoek kan geven aan een derde, bijvoorbeeld een universiteit. 
De kernteams dienen zich te beperken tot verkennend onderzoek. Verkennend onderzoek 
vindt plaats in opdracht van de kernteamofficier van Justitie. Verkennend onderzoek is geen 

7 	Citaat ontleend aan documentatie kernteam. 

8 	Enquete opsporingsmethode, Bijlage VI, p. 143. 

9 	Enquete opsporingsmethoden, Bijlage VI, p. 158. 
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opsporingsonderzoek en er mag geen gebnak worden gemaakt van opsporingsbevoegdhe-
den. Het onderzoek bestaat uit het vergaren, opslaan en analyseren van relevante informatie 
die de politie ter beschikking staat, inclusief informatie uit open bronnen en lopend onder-
zoek, maar exclusief informatievergaring door middel van bijzondere opsporingsmethoden 
of dwangmiddelen. (Nota verkennend onderzoek). 
Verkennend onderzoek is wettelijk geregeld in het "Wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsbe-
voegdheden" (Bob) en uitgewerkt in een concept-instructie Verkennend Onderzoek van het 
College van procureurs-generaal. 

Met de uitwerking van het begrip verkennend onderzoek wordt een nadere aanscherping 
gegeven van de taken van de kernteams. Kernteams dienen dergelijk onderzoek te verrich-
ten als er een hypothese is betreffende zware en georganiseerde misdaad. De beoogde 
uitkomst is het vermoeden van een strafbaar feit, dat vervolgens in een opsporingsonder-
zoek verder ter hand kan worden genomen. De onderzoekstaak van de kernteams op dit 
gebied staat derhalve altijd in het teken van mogelijke opsporingsactiviteiten. Dergelijk 
verkennend onderzoek dient in beginsel te zijn gerelateerd aan het aandachtsgebied van een 
kernteam. 

Relevantie fenomeenonderzoek en verkennend onderzoek in de praktijk 
Als gevolg van de snelle koerswijzigingen van de afgelopen jaren is enige onduidelijkheid 
in het veld ontstaan omtrent de wijze waarop kernteams invulling moeten geven aan de 
informatieverzamelingstaak en worden er door de kernteams veel inspanningen gedaan om 
de expertisetaak te herdefinieren. 
De taak van de kernteams stelt eisen aan de aard van de infonnatie die men nodig heeft. Het 
werk van kernteams is (inter)nationaal, als gevolg van het aandachtsgebied en door de aani 
van de op te sporen criminele organisaties. Daarom wordt in veel teams de behoefte gevoeld 
om vanuit het eigen aandachtsgebied onderzoek te doen dat niet direct op de opsporing is 
gericht, om het terrein van onderzoek beter te lcunnen afbakenen en begrijpen, ofwel het 
fenomeen waar men zich mee bezig houdt. 
Tijdens het veldonderzoek kwamen wij verschillende mengvormen van fenomeen- en 
verkennend onderzoek tegen met namen als diepteonderzoek, voorverkennend onderzoek, 
onderzoek voor het verlcrijgen van strategisch criminaliteitsinzicht, bestuurondersteunend 
onderzoek, of ook gewoon fenomeenonderzoek. Deze vormen van onderzoek zijn pritnair 
gericht op het verscherpen van het criminaliteitsbeeld zoals dat geschetst wordt door het 
WODC en de wetenschap. 
In de praktijk wordt binnen kernteams op verschillende wijze omgegaan met het verkrijgen 
van deslcundigheid betreffende het fenomeen waarop men zich richt, respectievelijk verdie-
pen van kennis van het eigen aandachtsgebied. Uit de resultaten van het veldonderzoek 
destilleerden we vormen van onderzoek. 
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A. Het 'Wetenschappelijk Onderzoek 
Slechts een team doet zuiver wetenschappelijk fenomeenondetzoek. Jaarlijks wordt hier een 
viertal onderzoeken gedaan naar deelaspecten van het aandachtsgebied. Het voornaamste 
doel van deze onderzoeken is het in kaart brengen van de sociaal maatschappelijke veran-
kering van de criminaliteit, waarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk facetten van het 
aandachtsgebied te duiden. Informatie wordt zeer breed verzameld uit een groot aantal 
verschillende open bronnen. Ter ondersteuning heeft men wetenschappers van enkele 
universiteiten ingehuurd. De gegevensverzameling is niet primair gericht het opstarten van 
een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, maar op het vergroten van de kennis over het 
aandachtsgebied. De opbrengst bestaat vooral uit wat men ook wel bestuurlijke bijvangst 
noemt, rapportages met bestuurlijke en organisatorische adviezen, die in beperkte kring 
worden verspreid. 
Andere teams proberen strategisch criminaliteitsinzicht te krijgen door het opstellen van 
achtergrondrapportages over de voor hen relevante landen, op politiek, economisch en 
juridisch gebied. Verder worden er door verschillende teams branche- en risico-analyses 
gemaakt, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden binnen fraude-onderzoek. Alle teams 
laten geldstromen tussen landen en organisaties onderzoeken en vastleggen, omdat dit van 
belang is voor het vermeerderen van kennis over ontnemingsonderzoek. 

B. Het Verkennend Onderzoek 
Inzicht in het taakgebied wordt ook verkregen door het doen van verkennend onderzoek, in 
de zin van de concept-Instnictie van het College van PG's. Wanneer er aanwijzingen of 
geruchten over criminele activiteiten in het circuit binnenkomen, begint de fase van het 
informatie verzamelen. Dit gebeurt soms in samenwerking met organisaties buiten de 
politie-organisatie. Primair doel van het verkennend onderzoek is het verzamelen van 
voldoende informatie om een strafrechterlijke opsporingsonderzoek te kunnen starten. In 
Nederland wordt informatie verzameld uit bijvoorbeeld (open) financiele bronnen (M.O.T.- 
meldingen, Finpol, Onroerend goed-transacties, geldwisselkantoren), uit lopende en 
afgesloten opsporingsonderzoeken en uit rechtshulpverzoeken. Internationaal kan informatie 
verzameld worden bij gedetineerde Nederlanders in het buitenland, uit analyse van buiten-
landse onderzoeken en het nalopen van rechtshulp verzoeken. Alle gegevens die zijn 
verzameld worden gestnictureerd, zo nodig geactualiseerd en opgeslagen: Bij dit onderzoek 
stuitte men tot nu toe al snel op twee knelpunten, de privacy-wetgeving en de termijn 
waarbinnen de informatie bewaard mag blijven. De wet op de privacy verhindert het 
bijvoorbeeld het opnemen van gegevens uit financiele databanken, zonder dat daar straf-
rechtelijke stappen aan gekoppeld zijn. Op grond van een machtiging kan men gedurende 
drie maanden een tijdelijk register aanleggen over personen en organisaties. Na afloop van 
deze termijn moet het verkennend onderzoek echter uitmonden in een gerechtelijk vooron-
derzoek, anders moeten de registers worden vernietigd. 
In artikel 126 ff van het Wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt verken-
nend onderzoek geregeld. Daarmee krijgt het verkennend onderzoek een wettelijke basis en 
zal een belangrijk deel van de bovengenoemde problemen zijn opgelost. 
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C. Het Opsporingsonderzoek 
Infonnatie en deskundigheid wordt tenslotte ook verkregen door het doen van opsporingson-
derzoek. In het veld wordt veel belang gehecht aan het genereren van informatie uit onder-
zoeken. Men probeert deze kennis te veralgemeniseren en te gebruiken voor het opstellen 
van (bestuurlijke) aanbevelingen. Het toenemen van deskundigheid wordt in de plannen van 
aanpak soms expliciet genoemd als deeldoel van het onderzoek. Bij meerdere onderzoeken, 
die liepen bij verschillende teams, werden vooropgezette deeldoelen geformuleerd als: 
• het onderzoeken van bestuurlijke knelpunten; 
• het in kaart brengen van het falen van organisaties en bedrijven; 
• het initieren van protocol voor strafrechterlijk onderzoek; 
• het onderzoeken of nieuwe wetgeving voldoende aanknopingspunten biedt voor het 

handelen van de politie. 
Door een kernteam werd gesteld dat een deelonderzoek in enkele gevallen naast de opspo-
ringsfunctie vooral bedoeld was om het zicht op het aandachtsgebied te vergroten, bijvoor-
beeld door zo de meer inzicht te krijgen in de werkwijze van een criminele organisatie. 

2.3.3 Aandachtsgebieden: ontwilikeling en relevantie 

Ontwikkeling aandachtsgebieden 
Bij de start van de kerntearns hebben de meeste teams zelf een of meer specifieke aandachts-
gebieden benoemd die richting zouden geven aan (een deel van) de activiteiten van het 
team. Bij de verdeling van aandachtsgebieden over de kernteams speelden historische 
overwegingen en min of meer toevallige omstandigheden een belangrijke rol. Vijf van de 
zeven kerntearns zijn gestart met eon of meer aandachtsgebieden, te weten Zuid-Amerilca en 
Italie, Europese Fraude en Milieu, Hollandse Netwerken, Turlcse criminaliteit en Oost-
Europa en Financieel Rechercheren. Een kernteam had als taak het ontmantelen van een 
specifieke criminele organisatie. De verdeling van aandachtsgebieden is later formeel 
bevestigd door het CB0 1° . Binnen deze aandachtsgebieden zou fenomeen- en/of opsporings-
onderzoek worden verricht. 
Aandachtsgebieden die door de Icernteams worden onderhouden zijn divers van lcarakter. In 
de nota 'Verkennend onderzoek en de aandachtsgebieden van de kernteams' 11  wordt 
onderscheid gemaakt naar drie invalshoeken, die veelal in combinatie bezien moeten 
worden, namelijk: geografisch gebied (bijvoorbeeld Oost-Europa, Zuid-Amerilca), delict-
soort (bijvoorbeeld mensensmoldcel, drugs) en strategieen (bijvoorbeeld afscherrning voor 
de overheid). 

10 	Zie bijvoorbeeld Enquete opsporing, bijlage VI, p. 160. 

11 	College van PG's, november 1997, p. 3. 
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De aandachtsgebieden hingen bij de meest kerntearns samen met activiteiten die al binnen 
de dragende regio's aan de orde waren. Onderzoeken naar Zuid-Amerika, Turken en de 
betreffende criminele organisatie liepen al en werden overgedragen aan de betreffende 
kernteams. Hollandse netwerken bleken bij een groot deel van de zware criminaliteit in een 
regio van groot belang te zijn. Italie en Europese Fraude hingen samen met aandachtsgebie-
den van de recherche in een andere regio. De keuze voor financieel rechercheren bij een 
van de kernteams heeft te maken met de landelijk gevoelde behoefte de expertise op dit 
gebied te versterken en te bundelen. 

In de loop der jaren zijn er nogal wat veranderingen opgetreden in de aandachtsgebieden. 
Op dit moment hebben op een na alle kernteams een of meer aandachtsgebieden. Een aantal 
aandachtsgebieden is inmiddels bij de kernteams weer afgevoerd. De aandachtsgebieden 
Italie en Joegoslavie zijn thans verankerd binnen de CRI en kunnen daar leiden tot identifi-
catie van kernteamwaardige onderzoeken. Het aandachtsgebied milieu is bij een afzonderlijk 
team ondergebracht. Een kernteam is doende om de logistiek van georganiseerde crirninali-
teit als aandachtspunt voor informatieveredeling en opsporingsonderzoek uit te werken. 
Men zou dit als aandachtsgebied kunnen typeren. Daarnaast zijn er enkele nieuwe aan-
dachtsgebieden toegevoegd in overleg met het College van Procureurs-Generaal, op advies 
van de CCZ, te weten Israel, Zuid-Oost Aziatische organisaties in Nederland en Schiphol. 
Voorts zijn er drie recherche terreinen geformuleerd, waarbij politieke ontwikkelingen een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Deze terreinen zijn in zekere zin te zien als aandachtsge-
bieden voor de opsporing. Het gaat daarbij om de Unit Synthetische Drugs, waarvoor ten 
tijde van het Nederlandse voorzitterschap van de EU een besluit tot oprichting werd 
genomen. Voor deze unit zijn middelen vrijgemaakt en de unit is medio 1997 opgericht. 
Formeel is de unit zelfstandig. In de praktijk is de unit organisatorisch nauw verbonden met 
een van de kernteams. Voorts is besloten om fraude als aandachtsgebied voor de opsporing 
een aparte plaats toe te dichten. Een fraude unit wordt opgericht en de unit wordt geplaatst 
bij een van de kernteams. Besloten is om daarbij eveneens extra middelen vrij te maken. 
Tot slot is door het kabinet besloten dat mensenhandel een belangrijk onderwerp is waar 
extra capaciteit voor moet worden gecreeerd. Ook dit heeft geresulteerd in een aandachtsge-
bied en extra middelen voor een afzonderlijke unit die wordt geplaatst bij een van de 
kernteams. De fraude-eenheid en de eenheid mensensmokkel waren ten tijde van de dataver-
zameling nog in oprichting. Gezien het bijzondere karakter, en het nog zeer prille bestaan 
van deze unit, is besloten om in dit onderzoek de bijzondere units niet mee te nemen. 

Overwegingen van landelijk-politieke aard die verder strekken dan criminaliteitspolitiek 
alleen zijn in meer gevallen aan de orde. Zo is bij den van de kernteams een gevoelig en al 
zeer lang lopend onderzoek ondergebracht, dat relaties heeft met het prioritaire aandachts-
gebied, maar dat mede vanwege politieke gevoeligheden afzonderlijk wordt gefinancierd en 
aangestuurd. 
De toewijzing van aandachtsgebieden en onderzoekskeuzen verloopt dus niet alleen volgens 
het stelsel zoals dat is neergelegd in de nota prioriteitsstelling. Criminaliteit is ook als 
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De toewijzing van aandachtsgebieden en onderzoelcskeuzen verloopt dus niet alleen volgens 
het stelsel zoals dat is neergelegd in de nota prioriteitsstelling. Criminaliteit is ook als 
politiek onderwerp van belang en politieke actualiteit kan bijsturing geven aan de toewij-
zing. Voor de teams die als gevolg van dergelijke ingrepen meer geld en middelen krijgen 
is dit positief. De veranderingen in budget, taakstelling en omvang van enkele teams leveren 
wel enige complicaties op voor de beoordeling van het functioneren van de kernteams over 
de afgelopen jaren. Randvoorwaarden, doelen en normen veranderen en maken de verge-
lijkbaarheid in de tijd moeilijk. 

De kernteams waren ten tijde van het onderzoek actief op 12 aandachtsgebieden, of 13 als 
het logistieke aandachtsgebied wordt meegerekend. Deze kunnen worden samengevoegd 
naar vier invalshoeken, namelijk: 
• geografisch gebied waar de criminaliteit zijn oorsprong vindt. De volgende aandachts-

gebieden zijn daarbij te onderscheiden: 
Zuid-Amerika. 

- 	 Israel. 
Schiphol. 
Oost-Europa. 

• delictsoort of type criminaliteit: 
Drugs gerelateerde criminaliteit. 
EU-fraude. 
Mensensmokkel. 
Synthetische drugs. 

• recherchemethode of aandachtsgebied voor de opsporing: 
Financieel rechercheren. 
Financiele neerslag van de criminele organisaties. 
Logistiek van de criminele organisatie. 

• etniciten/nationaliteit van de dadergroepen. Hierbij gaat het om dadergroepen met een 
specifieke nationaliteit of achtergrond, te weten: 

Turken. 
- Zuidoost Aziatische groepen. 

Hollandse netwerken. 

Het is duidelijk, dat deze aandachtsgebieden elkaar nogal overlappen. In een aantal gevallen 
zijn delictsoort of recherchemethode gekoppeld aan geografisch gebied of etniciteit, name-
lijk bij 'Zuid-Amerika en drugs gerelateerde criminaliteit' en bij 'Hollandse netwerken en 
de fmanciele neerslag daarvan'. Het aantal gedachtenstreepjes in bovenstaande opsomming 
is daarom groter dan het aantal aandachtsgebieden. 

Betekenis aandachtsgebieden in de praktijk 
In de praktijk spelen de aandachtsgebieden een verschillende rol bij de werlczaamheden van 
de kernteams. De aandachtsgebieden kunnen sturing en inbedding geven aan verkennend 
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onderzoek en opsporingsonderzoek. Bij enkele kernteams werd tijdens de dataverzameling 
overigens ook fenomeen-onderzoek verricht. Dergelijk onderzoek kan eveneens worden 
gestuurd door het aandachtsgebied. 
Voor het aandachtsgebied Zuid-Amerika en drugs gerelateerde criminaliteit geldt dat er 
sprake is van een sterk geintegreerde benadering van de verschillende typen onderzoek 
(verkennend, opsporing en rechtshulp) binnen het aandachtsgebied. In de werkwijze van dit 
kernteam wordt de nadruk gelegd op de voortdurende wisselwerking tussen verschillende 
vormen en niveaus van informatieve onderzoeken en tactische onderzoeken. Deze werkwij-
ze is sterk richtinggevend voor de taakopvatting, organisatie en verantwoording van 
activiteiten. Alle activiteiten en onderzoeken van het team zijn formeel beschouwd als 
deelonderzoeken ten dienste van het hoofdonderzoek. Deze methode houdt in dat "op basis 
van continu inzicht in georganiseerde criminaliteit tussen Nederland (Europa) en Zuid 
Amerika strategische doelen worden geselecteerd, meerdere opsporingsonderzoeken worden 
gestart en gecoordineerd en op basis van totaal resultaat wederom inzicht en strategie 
kunnen worden bijgesteld. Het is een cyclisch model waarbij alle activiteiten in dienst staan 
van elkaar terwijl het gemeenschappelijke doel de preventieve en repressieve bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit in relatie tot Zuid-Amerika is" 12 . 

Daarnaast zijn er ook aandachtsgebieden die slechts een deel van de werkzaamheden van het 
betreffende kernteam sturen. Zo zijn de aandachtsgebieden Schiphol en Zuidoost Aziatische 
groeperingen richtinggevend voor een verkennend onderzoek dat binnen de betreffende 
kernteams wordt uitgevoerd. Het aandachtsgebied financieel rechercheren heeft vooral 
betrekking op de toepassing van specifieke methoden in opsporingsonderzoek, maar geeft 
geen richting aan aard van criminaliteit of groepering die object is van onderzoek. 
In tabel 2.1 is voor de aandachtsgebieden waarvoor voldoende informatie aanwezig is 
aangegeven in hoeverre zij sturing geven aan verschillende activiteiten. 

12 	Rapportage betreffende kernteam. 
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Fenomeen/ 	 Koppeling 
Informatie 	Verkennend 	Opsporings- 	soorten 

Aandachtsgebied 	 Platform 	onderzoek 	onderzoek 	onderzoek 

Zuid-Amerika en drugsgerela- 	 ja 	ja 	 zeer sterk 
teerde criminaliteit 

EU-fraude 	 niet actief de laatste jaren 

Zuidoost Aziatische groepen 	ja 	 ja 	slechts een 	n.v.t 
project, niet 
de bedoeling 

Hollandse Netwerken en de 	ja 	 ja 	.la 	 sterk 
financiele neerslag daarvan 

Schiphol 	 ja 	 ja 	nog niet 

Turkije 	 in voor- 	ja 	ja 	 beperkt 
bereiding 

Oost-Europa 	 idem 	ja 	ja 	 beperkt 

Mensensmokkel 	 idem 	ja 	ja 	 beperkt 

Synthetische drugs 	 ja 	ja 	 redelijk 

Financieel rechercheren 	in voorberei- 	ja 	ja 	 beperkt 
ding 

Tabel 2.1: Staring onderzoeksactiviteiten door aandachtsgebieden. 

De mate waarin aandachtsgebieden ook in de voile breedte sturing geven aan de activiteiten 
van een kernteam loopt tot nu toe uiteen. Enkele kernteams doen onderzoek op breder 
terrein dan de toegewezen aandachtsgebieden. Andere kernteams doen zaken uitsluitend of 
vrijwel uitsluitend binnen de aandachtsgebieden. 

We zullen de teams hier kort bespreken. 
Kernteam A heeft den aandachtsgebied waarop men al lange tijd rechercheert en een 
aandachtsgebied dat in 1998 is toegewezen. Alle onderzoeken die door het kernteam worden 
verricht hebben op een of andere manier een lijn naar het aandachtsgebied. Dit kernteam 
handelt ook veel rechtshulpverzoeken af, die afkomstig zijn uit de bij het aandachtsgebied 
betrokken landen. 
Kernteam B heeft een aandachtsgebied. Al het onderzoek dat dit kernteam verricht, heeft 
direct of indirect te maken met het aandachtsgebied. 
Kernteam C heeft op dit moment twee aandachtsgebieden. Op een aandachtsgebied wordt 
de laatste jaren weinig gerechercheerd. Het andere aandachtsgebied is vanaf 1 januari 1997 
onderwerp van de activiteiten van een projectgroep. Tot nu heeft men zich daarbij vooral 
gericht op deskundigheidsopbouw. De opsporingsonderzoeken van dit team beslaan een 
breed terrein en liggen in belangrijke mate buiten de aandachtsgebieden 
Kernteam D heeft drie aandachtsgebieden, waarvan een recent is toegewezen. Voor dat 
laatste aandachtsgebied wordt een aparte unit bij het kernteam ondergebracht. Alle onder- 
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zoeken die tussen 1995 en 1997 liepen hadden betrekking op de aandachtsgebieden van het 
kernteam 
Kernteam E heeft eveneens een aandachtsgebied waarvoor een aparte unit is opgericht. 
Onderzoek tussen 1995 en 1997 had in de meeste geyallen mede betrekking op dit aan-
dachtsgebied. Op dit moment wordt door het kernteam vooral geinvesteerd in het opzetten 
van nieuwe recherchemethoden en protocollen met betrekking tot het financieel recherche-
ren, het in kaart brengen de van criminele omgeving en de logistieke lijnen.. 
Kernteam F heeft in de periode 1995 - 1997 haar opsporingsactiviteiten verricht binnen de 
hoofdopdracht, de ontmanteling van een bepaalde criminele organisatie en de bewijsvoering 
en vervolging tegen de hoofdverdachten. 
In 1997 is een aandachtsgebied aan dit kernteam toegewezen. Per 1 mei 1998 is de voort-
gang tussentijds gedvalueerd en is door het College van PG's besloten dat het verkennend 
onderzoek moet worden gecontinueerd. Men heeft er bewust voor gekozen geen tactische 
onderzoeken te gaan uitvoeren, voordat men het verkennend onderzoek heeft afgerond. Aan 
dit project wordt naast het kernteam deelgenomen door de Koninklijke Marechaussee. 
Kernteam G kent geen eigen aandachtsgebied in de zin van een inhoudelijk werkterrein. 
De taakstelling van dit kernteam is vastgelegd in een eigen regeling. De taak bestaat formeel 
uit het doen van 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. 
Verder het doen van onderzoek, ter uitvoering van internationale verzoeken om rechtshulp 
en het doen van onderzoek naar misdrijven die in nationaal of internationaal verband 
worden gepleegd en waarvoor betrokkenheid van het landelijk rechercheteam, gezien de 
taakuitvoering van de regionale politiekorpsen, in aanmerking komt. 
De taak van dit kernteam is dus vooral gericht op financieel rechercheren en fraudebestrij-
ding en het voldoen aan internationale rechtshulpverzoeken. Tussen 1995 en 1997 hadden 
alle uitgevoerde projecten rechtstreeks betrekking hadden op de taakstelling van het kern-
team. 

Waardering van de aandachtsgebieden door betrokkenen 
Zoals gesteld is er een ontwikkeling te signaleren, waarbij vanuit het OM in toenemende 
mate belang wordt gehecht aan sturing van opsporingsactiviteiten via toedeling van aan-
dachtsgebieden en uitvoering van verkennende en opsporingsonderzoeken binnen de 
aandachtsgebieden. Daarbij is sprake van een landelijke taakverdeling tussen en specialisatie 
van de kernteams. De kernteams zijn tot op heden verbonden aan clusters van politieregio's 
en hebben in de perceptie van betrokkenen een taak voor die regio's. 
Als deze taakverdeling wordt doorgetrokken naar het tactische werk, dat wil zeggen zaken 
tegen concrete dadergroepen aan de hand van specifieke strafbare feiten, dan staat dit 
enigszins op gespannen voet met de regionale inbedding van de opsporingsonderzoeken die 
oorspronkelijk vooral van belang werd geacht. Onderzoeken die de kernteams uitvoeren 
dienen in dat geval primair een relatie te hebben met het aandachtsgebied. De relatie met de 
criminele problematiek in de regio's die drager zijn van het kernteam is dan secundair. 
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Bij de start van de kernteams is ten aanzien van de keuze van onderzoeken een belangrijk 
rol weggelegd voor (inter)regionale signalen en problemen, terwig de korpsbeheerder en de 
hoofdofficier van het kernkorps de zaken dienden te selecteren. In de volgende paragraaf 
gaan we nader op de selectie van zaken in. 
Hier is van belang am op te merkten dat een meerderheid van de respondenten die betrok-
ken zijn bij de leiding en het beheer van de kernteams op, stellen dat de regionale binding 
van de kernteams van essentieel belang is om te komen tot doelmatige informatie-uitwisse-
ling en om doelmatige opsporing mogelijk te maken. Ontbreken van regionale betrokken-
heid zal in de ogen van verschillende respondenten leiden tot afnemend draagvlak en in het 
verlengde daarvan competentieconflicten en ondoelmatigheid. Oak betrokkenen vanuit de 
OM-lijn stellen dat aandachtsgebieden weliswaar gebaseerd dienen te zijn op overwegingen 
van criminele politiek, maar dat de toedeling altijd in overleg met regio's en in aansluiting 
op in bepaalde gebieden levende problemen dient plaats te vinden. 

De beoordeling van de aandachtsgebieden door betrokkenen wisselt. Verschillende respon-
denten in de kemteams stellen dat de toedeling van aandachtsgebieden niet altijd overeenk-
omt met het werkgebied van een kernteam. Een deel van de respondenten oordeelt, dat dit 
op zich niet problematisch is, maar anderen zien dit als ondoelmatig. Fen onderzoelcsteam 
moet achter een dadergroep in een ander gebied aan, omdat die dadergroep onder hun 
aandachtsgebied valt. In de praktijk blijkt er dan overigens ook veel operationele samenwer-
king op kleine schaal plaats te vinden. 

Nogal wat respondenten, met name in de omgeving van de kernteams, stellen dat de ratio 
achter de huidige verdeling van aandachtsgebieden beperkt is. Het College van PG's stelt 
dat aandachtsgebieden in de toekomst meer richting moeten geven en dat moet 'worden 
geconcludeerd dat wil men ten behoeve van de opsporing concrete, gerichte en afgebakende 
prioriteiten stellen, men (clusters van) delictsoorten, strategieen of geografische gebieden 
client te combineren' 13  . 

In de recherchepralctijk blijkt dat de aandachtsgebieden overigens ook om tactische redenen 
niet het eeuwig leven hebben. Zo is een van de kernteams dermate succesvol binnen haar 
aandachtsgebied, dat binnen afzienbare tijd alle organisaties zullen zijn opgerold, die onder 
het aandachtsgebied te classificeren zijn en die voldoen aan de kernteamcriteria, zo stellen 
betrokkenen bij het kernteam. Het betreffende kernteam zal dan een nieuw aandachtsgebied 
moeten gaan bewerken. 

Ook respondenten in de omgeving van de kernteams uiten kritiek op de gekozen aandachts-
gebieden en de verdeling daarvan. Nadelen die door enkele externe deskundigen werden 
geconstateerd betreffen vooral het mogelijk verstarrende karakter van het definieren van 
aandachtsgebieden en de mate waarin het mogelijk is om willekeur in de bepaling van 

13 	Nota 'Verkennend onderwek en aandachtsgebieden van de kemteams', p. 3. 

32 



aandachtsgebieden te voorkomen. Een van de deskundigen pleit voor een keuze van aan-
dachtsgebieden op basis van continue analyse van alle relevante onderzoeken in Nederland. 
Een dergelijke analyse is thans in het criminaliteitsbeeld-onderzoek ook voorzien. Een 
andere respondent stelt dat men vooral probleemgestuurd zou moeten werken en de organi-
satievorm af moet laten hangen van de aard van het probleem.. 

Overigens leidt de discussie rond aandachtsgebieden met externe deskundigen al snel tot een 
discussie over de wijze waarop de bovenregionale criminaliteitsbestrijding moet worden 
georganiseerd. Er is een spanning tussen gebiedsmatige inbedding en onderwerpsgericht 
werken, zo stellen deze deskundigen. 'Door het beperkte gebied waarbinnen een kernteam 
thans werkt ziet men grote en soms de belangrijkste delen van het criminele netwerk niet, 
men is niet in staat om alle relevante informatie te analyseren' , zo stelt een deskundige. 
Overigens zal dit mogelijke manco bij optimaal functioneren van de informatieplatforms niet 
meer bestaan, mits deze platforms inderdaad toegang krijgen tot alle informatiebronnen in 
geheel Nederland. 
De geinterviewde deskundigen stellen dat een optimale bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit een andere organisatiewijze vereist. Volgens een deskundige 'sluit de organisa-
tie van de recherche niet aan bij de organisatie van de criminele organisaties, waarbij een 
as van Maastricht naar Amsterdam loopt' . In die visie zou een beperkt aantal kernteams 
kunnen volstaan. Een andere deskundige pleit er voor om op termijn twee typen politie te 
hebben in Nederland, namelijk een justitiele politie die zich van hoog tot laag met criminali-
teit bezig houdt en een veiligheidspolitie die zich met veiligheidsvraagstukken bezig houdt. 

2.4 Identificatie en selectie van zaken 

2.4.1 Beleid van het College van Procureurs-Generaal 

Maatstaven en procedure 
Een belangrijke voorwaarde voor effectief en efficient opereren van de kernteams is dat 
men 'goede zaken draait' , dat wil zeggen (opsporings)onderzoek verricht naar groepering-
en/vormen van misdaad die daadwerkelijk het meest bedreigend zijn voor de samenleving 
en tot de grootste maatschappelijke schade leiden. 
Met het denken over georganiseerde misdaad is ook het beleid ten aanzien van prioriteits-
stelling verder ontwikkeld. In de nota 'prioriteitsstelling bij het landelijk optreden tegen 
georganiseerde misdaad' worden vijf criteria genoemd die van belang zijn bij de beoorde-
ling van de mate waarin een criminele organisatie bedreigend is en tot maatschappelijke 
schade kan leiden. Deze vijf criteria, die eigenlijke kenmerken van de ernst weergeven, 
zijn: 
1. Aantasting van de integriteit van lijf en goed of de persoonlijke/zakelijke levenssfeer. 
2. Geldelijk gewin en geldelijke doorwerking. 
3. Uitwerking op overheden. 
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4. Uitwerking op legale markten. 
5. Tegenstrategieen. 

Deze criteria worden thans gebruikt om te komen tot een beoordeling van onderzoelcsvoor-
stellen. 

Voordat de bovenstaande criteria in gebruik werden genomen werd bij de beoordeling van 
de prioriteit van een onderzoelcsvoorstel gebruik gemaakt van de criteria die de CRI 
hanteerde om de georganiseerde criminaliteit in beeld te brengen. Mn de hand van deze 
acht criteria heeft de CRI een criminaliteitsbeeld opgesteld, dat echter onvoldoende zicht 
bood op de werkelijke dreiging die van groeperingen uitging, ofwel, 'dat doorgaans bestaat 
uit een zeer groot aantal actief zijnde criminele groeperingen, een mer-a-boire dat in het 
algemeen onvoldoende duidelijkheid geeft over ... de wenselijkheid/mogelijkheid (haalbaar-
heid) daarop het handhavingsbeleid te richten" 4 . 
De criteria om te bepalen welke zaken bij voorkeur door de kernteams moeten worden 
aangepakt zijn in het nog jonge bestaan van de kernteams dus verder ontwikkeld. Ook de 
procedure om te komen tot beoordeling en toewijzing van onderzoek heeft een ontwikkeling 
doorgemaalct, van beperkte toetsing tot toewijzing via en door de CCZ, zoals thans ge-
schiedt. In de thans vigerende procedure dienen door de hoofdofficieren van de afzonderlij-
ke kernteams voorstellen te worden ingediend bij het landelijk parket. Onderzoeken worden 
schriftelijk ingediend, voorzien van een plan van aanpak waarin doelstelling, fasering van 
het onderzoek, en het tijdpad zijn aangegeven. Het aanleveren gebeurt door de KT hoofdof-
ficier. Het voorstel wordt vervolgens door de weegploeg beoordeeld op de bovenstaande 5 
punten. 
Van de weegploeg gaat het voorstel naar de maandelijlcse vergadering van de Conunissie 
Zware Criminaliteit (CCZ). De CCZ zet een voorstel op papier dat naar het College van 
PG's gaat. Het College beslist of een onderzoek naar het kernteam gaat, of dat nader 
onderzoek moet worden gedaan. Eventueel !can worden besloten dat het onderzoek naar een 
ander kernteam gaat of niet in uitvoering wordt genomen. Enkele respondenten suggereer-
den dat het zinvol zou zijn als ook de toedeling van onderzoek naar andere opsporingseen-
heden dan kemteams landelijk plaats zou dienen te vinden om zo een optimale afstemming 
van de opsporingsactiviteiten te realiseren. 

De optimale werkwijze 
Vanuit de kernteams moeten er onderzoeksvoorstellen worden aangeleverd die door de 
hoofdofficier worden ingediend bij het landelijk parket. 
Uitgangspunt voor het toekomstige model van het OM is dat er een landelijk algemeen 
criminaliteitsbeeld voor handen is. Op basis van dit criminaliteitsbeeld worden door het 
College van PG's prioritaire aandachtsgebieden vastgesteld, die worden verdeeld over de 

14 	(Nota 'Prioriteitstelling', p. 15). 
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kernteams. De kernteams verrichten verkennend onderzoek binnen deze aandachtsgebieden, 
waaruit voorstellen voor potentiele opsporingsonderzoeken komen. Na beoordeling wordt 
een deel daarvan ook uitgevoerd door de politie (kernteams en andere recherche-eenheden) 
en door bijzondere opsporingsdiensten. 
Om voldoende goede projectvoorstellen op te kunnen stellen is een koppeling nodig tussen 
de informatiepositie binnen het aandachtsgebied, verkennend onderzoek en opsporingson-
derzoek. De mate waarin een kerntearn er in slaagt om een doelmatige koppeling aan te 
brengen kan bepalend zijn voor de mate waarin men erin slaagt goede voorstellen op te 
stellen en dus een goede keuze te maken uit aan te pakken stukken criminaliteit. 
Om de informatievoorzieningen te verbeteren, dienen bij de kernteams informatieplatforms 
te worden ingericht. De informatieplatforms krijgen 'relevante informatie van het kern-
teambeheerskorps, van andere korpsen ..en van betrokken bijzondere opsporingsdien-
sten.. 15 . Het informatieplatform kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de informa-
tievoorziening, opdat 'zoveel mogelijk relevante informatie uit zoveel mogelijk bronnen 
beschikbaar komt, wordt veredeld, geintegreerd en geanalyseere. 

2.4.2 De werkwijze van de kernteams 

In de praktijk zijn er twee typen werkwijzen die vooral worden gebruikt om projectvoorstel-
len op te stellen, namelijk werken volgens de deskundigheidslijn en volgens de meerstro-
menlijn. 
Werken volgens de deskundigheidslijn veronderstelt een belangrijke, integrate rol van het 
aandachtsgebied in het werk van het team en een sterke koppeling tussen informatieverza-
meling, informatieveredeling, verkenning en opsporing. 
Het kerntearn, of een onderdeel daarvan zoals bijvoorbeeld de projectvoorbereiding, vervult 
een .functie als informatieplatform voor het aandachtsgebied. Het kernteam verzamelt, 
analyseert en veredelt informatie over het aandachtsgebied en criminele ontwikkelingen 
daarin uit eigen onderzoek, eigen CID-informatie,opsporingsonderzoek en CID-informatie 
van derden, wetenschappelijk onderzoek, open bronnen, internationale bronnen, rechts-
hulpverzoeken, et cetera. Op basis van die informatie worden aanwijzingen voor onderzoe-
ken verzameld. Deze aanwijzingen kunnen in verkennend onderzoek worden getoetst. 
In verkennende onderzoeken wordt, door middel van informatieveredeling en het inwinnen 
van nieuwe informatie, nagegaan in hoeverre deze aanzetten in een opsporingsonderzoek 
kunnen worden omgezet en wat daarvoor nodig is. Gedurende het verkennend onderzoek 
wordt duidelijk in hoeverre het gaat om een organisatie die daadwerkelijk actief is en in 
hoeverre de organisatie voldoet aan de maatstaven van her aandachtsgebied en van de 
kernteams. Uitkomst van dit traject is ofwel dat er geen onderzoek moet worden gestart, of 
dat er een voorstel wordt gedaan om wet een onderzoek te starten, ofwel door het kernteam 

15 	Prioriteitstelling bij het landelijk optreden tegen georganiseerde misdaad, 1997, p. 21. 

16 	Ibidem: 
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of door derden. Het voorstel wordt vervolgens overgedragen of ingediend bij de CCZ. Op 
grond van deskundigheid op het opsporingsgebied en op grond van verkennend onderzoek 
worden projectvoorstellen opgesteld. 

In de werkwijze volgens de deskundigheidslijn fungeert het kemteam zelf als informatieplat-
form". De informatieplatformfunctie is daarbij overigens beperkt tot informatie inzalce het 
aandachtsgebied. In figuur 2.2 is deze werkwijze model grafisch weergegeven. 
In het voortraject van deze werkwijze vindt een belangrijke toets plaats op de betrouwbaar-
heid van de aanwijzingen voor onderzoek. Het verkennend onderzoek is tevens een gedeel-
telijke voorbereiding van het project. Voorkomen wordt dat onderzoek wordt opgestart 
waarbij achteraf blijkt dat het gebaseerd is op onjuiste of verouderde informatie. 
Na toewijzing van het onderzoek aan het kernteam is nog slechts een beperkte projectvoor-
bereiding noodzakelijk. De projectvoorbereiding is dan beperkt tot een verdere operationali-
sering van het voorstel in een tactisch onderzoeksplan. 

TO 

Ti 

Kennis van 
aandachtsgebied 

Verkennend 
onderzoek 

Project- 
voorstel 

Project 

Informatie uit: 
eigen CID 
eigen onderzoek 
extern 

Beoordeling CCZ 

Figuur 2.2: Deskundigheidslijn voor opstellen van projecten. 

17 	De invulling wijkt af van de concept-instructie van het College. In de concept-instructie wordt gesteld 
dat het informatieplatform wordt gerealiseerd binnen de kemteamstructuur en functioneel ten dienste 
staat van het kernteam, maar geen onderdeel vormt van het kemteam. 
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Deze werkwijze wordt door twee kernteams op overigens verschillende wijze gebruikt. Bij 
kernteam A is er sprake van een sterke integratie van de verschillende typen onderzoek. 
Alle activiteiten staan in dienst van elkaar, waarbij het gemeenschappelijke doel is de 
preventieve en repressieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in relatie tot het 
aandachtsgebied. Een goede informatiepositie wordt nagestreefd met het oog op het kunnen 
verrichten van de goede onderzoeken, dat wil zeggen onderzoeken die de hoofddoelstelling 
binnen het aandachtsgebied betreffen. Verkennende onderzoeken en opsporingsonderzoeken 
dienen niet alleen een direct strafrechtelijk doe!, maar zijn ook van belang om de informa-
tiepositie te verbeteren. Voor dit kernteam kan een relatief klein opsporingsonderzoek, dat 
inzicht biedt in de verbanden in de criminele organisatie, daarom ook kernteamwaardig zijn. 
De kernteamwaardigheid wordt dan mede afgeleid van de verwachte resultaten voor de 
informatiepositie van het kernteam. 
Bij kernteam B is er sprake van een meer volgtijdelijke relatie tussen de verschillende 
activiteiten. De informatiepositie is primair van belang om goede opsporingsonderzoeken 
te kunnen opstellen. De unit belast met projectvoorbereiding analyseert voortdurend 
informatie over het aandachtsgebied afkomstig uit verschillende bronnen. Op basis van deze 
informatie worden aanwijzingen of aanzetten voor projecten geidentificeerd. Deze worden 
eventueel via verkennend onderzoek vertaald in projectvoorstellen. De projectvoorstellen 
kunnen worden toegedeeld aan het kernteam of aan andere instanties. 

De werkwijze volgens de meerstromenlijn is weergegeven in figuur 2.3. In een dergelijke 
aanpak is de uitwerking van het informatieplatform meer gericht op het samenbrengen van 
de informatie in de deelnemende regio's, maar is het aandachtsgebied veel minder sturend. 
In deze werkwijze vormt de informatie over criminaliteit in de regio of regio's die participe-
ren in een kernteam de basis voor voorstellen voor onderzoek. Daarbij gaat het om voorstel-
len waarvan betrokkenen in het gebied vinden dat daarbij kernteamwaardig onderzoek aan 
de orde is. In tegenstelling tot de deskundigheidslijn hoeft het daarbij niet te gaan om 
onderzoek binnen een bepaald aandachtsgebied. In de meeste gevallen is er een procedure 
voorzien waarbij betrokkenen bij het kernteam een keuze maken van voorstellen die de 
voorkeur genieten. De voorstellen worden voorgelegd aan de CCZ, waarna ze al dan niet 
toegewezen worden. Projectvoorbereiding kan plaats vinden voor indiening bij de CCZ, om 
te toetsen of het voorgestelde project inderdaad voldoet aan de criteria en of de informatie 
actueel en juist is, of na toewijzing van het onderzoek. 



Informatie over 
criminaliteit regio's 
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Projecten 
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criminaliteitsbeeld 

Beoordeling door CCZ 

Figuur 2.3: Meerstromenhjn. 

In de praktijk komen enkele varianten op dew procedure voor. Kernteam C krijgt uit het 
criminaliteitsbeeld van het gebied informatie over in het gebied opererende criminele 
netwerken. De projectvoorbereiding van de centrale recherche van het politiekorps waar 
ook het kernteam is aangehaakt voert een verkenning op de informatie uit. Men heeft een 
binnen het ressort ontwikkelde weegprocedure om te bepalen welke zaken aangepalct moeten 
worden. Deze procedure heeft nogal wat overeenkomsten met de procedure van de CCZ. 
De criteria zijn grotendeels dezelfde. De resultaten van de weging worden voorgelegd aan 
een voorselectieteam van politiechefs en de hoofdofficier. Vervolgens worden de resultaten 
voorgelegd aan een platform 'Aanpak zware georganiseerde criminaliteit', waarin het OM, 
bestuur, politie, FIOD, douane en CRI zitting hebben. Het platform maakt een tweede 
selectie, waarna een ressortelijk criminaliteitsoverleg de zaak bekijkt. Het als kernteam-
waardig gekozen onderzoek wordt voorgelegd bij de CCZ. 

Het kernteam D lcrijgt informatie uit de regio's die participeren in het kernteam. Tot voor 
kort werd deze informatie geleverd door de divisiechefs recherche van de dragende regio's. 
Op basis van die informatie worden projectvoorstellen gemaakt. De voorstellen gaan eerst 
naar een 'auditinggroep', die een eerste selectie maakt. In de 'auditinggroep' zitten verte-
genwoordigers van alle participerende regio's en van de FIOD. Vervolgens gaat de eerste 
selectie naar een selectiedriehoek (vertegenwoordigers van OM, Politie en Bestuur van 
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andere regio's dan de beheersregio), die de kernteamwaardige onderzoeken selecteert voor 
de CCZ. 
Na de eerste projecten is er thans sprake van enige moeite om voldoende kernteamwaardig 
onderzoek in het gebied te vinden dat betrekking heeft op het aandachtsgebied. DeeIs heeft 
dit wellicht te maken met terughoudendheid van de regio's. 
Het kernteam is bezig met de oprichting van het informatieplatform. Het informatieplatform 
brengt de informatie uit de informatieknooppunten in de regio's samen. Het kernteam is met 
het informatieplatform thans actief in het zelf benaderen van de regio's om daar onderzoek 
te bezien. De resultaten hiervan waren tijdens de dataverzameling nog niet bekend. 
Dit team heeft onlangs een project toegewezen gekregen dat men niet zelf heeft voorgesteld. 
Voor dit team lijkt dat in de toekomst een mogelijkerwijs belangrijke bron van projecten. 

Kernteam E heeft een procedure waarbij eveneens de inbreng van onderop uit de regio's van 
groot belang is. Bij dit kernteam is een ressortelijke commissie zware criminaliteit ingesteld, 
waarin divisiechefs van de regio's en de betrokken zwacri-officieren van justitie voorstellen 
doen voor onderzoeken. De voorstellen vanuit dit overleg worden voorgelegd aan de CCZ 
ter beoordeling en komen al dan niet terug bij het kernteam ter uitvoering. Na toewijzing 
van een onderzoek vindt er eerst een vooronderzoek plaats. Tijdens het vooronderzoek (na 
toewijzing dus) blijkt dan vaak dat het onderzoek een andere richting uit moet gaan of 
wellicht bij nader inzien toch niet zo relevant is als oorspronkelijk gedacht. 
Dit kernteam kampt eveneens met een moeizame relatie met de dragende regio's in die zin 
dat informatie over relevante onderzoekskeuzen nog beperkt ter beschikking komt. Dit 
kernteam investeert daarom sterk in het verbeteren van de relatie met de dragende korpsen. 
Met name de informatiehuishouding binnen het ressort wordt daarbij betrokken. De toe-
gankelijkheid en vergelijkbaarheid van gegevens is dankzij deze inspanningen de afgelopen 
jaren sterk verbeterd. 

Twee kernteams laten zich voor wat betreft de totstandkoming van onderzoekskeuzen niet 
eenvoudig in de modellen vatten. 

Kernteam F heeft bij de start een duidelijke, maar beperkte taakopdracht gekregen, namelijk 
het ontmantelen van een bepaalde criminele organisatie. Binnen die taakopdracht zijn wel 
vele keuzes voor deelonderzoeken gemaakt, maar die zijn in operationeel overleg door 
betrokkenen bij het kernteam gemaakt. Voor de toekomst lijkt er ook voor dit kernteam een 
werkwijze binnen het expertisemodel te zijn weggelegd. Een en ander is afhankelijk van de 
mate waarin het aandachtsgebied waarop men thans verkennend rechercheert voldoende 
aanknopingspunten voor feitelijk opsporingsonderzoek biedt. 
Kernteam G valt eveneens buiten de geschetste modellen. Voor dit kernteam is informatie 
uit vele bronnen van belang. Er is geen sprake van dragende regio's. Belangrijke informa-
tiebronnen zijn MOT-meldingen, CID-informatie en andere opsporingsdiensten .De kern-
groep informatie verzamelt en analyseert informatie. In overleg met het OM wordt bezien 
of een mogelijke zaak aan de kernteamcriteria voldoet. Een voorstel voor een project wordt 
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voorgelegd aan de CCZ. Bij positief advies volgt projectvoorbereiding, waarna bezien 
wordt of het project inderdaad kernteamwaardig is. De projectvoorbereiding leidt tot een 
advies aan het betreffende parket om al dan niet daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan. 
Na deze eerste projectvoorbereidingsfase wordt bij positief besluit een projectplan geschre-
ven. 

2.4.3 Herkomst van zaken in de praktijk 

De hierboven beschreven werlcwijze van de kernteams om te komen tot projecten leidt 
uiteindelijk tot onderzoeken in uitvoering. In dit onderzoek is een analyse verricht op de 
opsporingsonderzoeken die de kernteams de afgelopen jaren hebben uitgevoerd (zie hoofd-
stuk 7). Voor die zaken is nagegaan wat de herkomst is. 
Waar de eerste signalen voor kernteamonderzoek vandaan komen wordt niet in alle kern-
teamrapportages beschreven. Van ongeveer een vierde deel van de projecten is onbekend 
gebleven waar het eerste signaal vandaan gekomen is. Bij zaken waar dat wel bekend is, 
valt vooral de enorme verscheidenheid van bronnen op. Geen enkele bron genereerde meer 
dan 10% van het kernteamonderzoek. 
In onderzoek naar de herkomst van zaken laten zich twee vormen onderscheiden. 
• Teams halen veel opsporingsonderzoek uit eigen informatiebronnen. Dit kan zijn 

vanuit eigen verkennend onderzoek en de projectvoorbereiding, vanuit de eigen CID-
informatie, of uit eigen opsporingsonderzoek, de zogenaamde 'spin-off'. Daarnaast 
spelen de dragende regio's en de districten een belangrijke rol bij het voor het eerst 
signaleren van zware criminele organisaties. 

• Daarnaast verrichten kernteams zaken waarvan de herkomst buiten het eigen team is 
gelegen. Buitenlandse verzoeken om samenwerking en rechtshulp hebben geleid tot 
een groot aantal zaken. Dit geldt vanzelfsprekend voor het LRT, maar ook een van de 
andere kernteams behandelt veel rechtshulpverzoeken. Onderzoek wordt incidenteel 
ook wel rechtstreelcs toegewezen door de CCZ, omdat het crirninaliteitsbeeld van 
Nederland daarvoor aanleiding geeft, of omdat uit andere bron (bijvoorbeeld CRI-
informatie) blijkt dat er een kernteamwaardig opsporingsonderzoek binnen een 
bepaald aandachtsgebied dient te worden gestart. 

In tabel 2.4 wordt beschreven wat de herkomst is van de onderzoeken die de kernteams in 
de periode 1995 - 1997 hebben uitgevoerd. Omdat kernteams veelal langlopende projecten 
uitvoeren zijn eventuele verbeteringen in het traject van projectvoorbereiding die de 
afgelopen jaren zijn aangebracht nog niet zichtbaar. De herkomst van vele zake ligt inuners 
jaren terug. 
Uit deze opsomming blijkt dat voor het veld een eenduidige benoeming van de herkomst 
van een zaak tot nu toe geen belangrijk gegeven is. Er kan gemaldcelijk sprake zijn van een 
overlap in bronnen. Ter verduidelijking: warmer een team rapporteert dat onderzoek uit de 
eigen projectvoorbereiding komt, dan zal het in veel gevallen gaan om opsporingsonderzoek 
dat het resultaat is van verkennend onderzoek door de projectvoorbereiding. Van de eerste 
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signalen die geleid hebben tot het opstarten van het verkennend onderzoek wordt geen 
melding gemaakt. Het is mogelijk dat de eerste informatie Ckl-informatie is, waardoor een 
onderschatting van de CRI als signaleringsbron voor kernteamwaardig onderzoek ontstaat. 

Tabel 2.4: Herkomst van kernteamwaardig onderzoek: 
Kernteam 	Herkomst van kernteamwaardig onderzoek 

1. Cijfers LBOM: 1996-6, 1998-7 
10 onderzoeken gescreend 
Het merendeel van onderzoek vloeit voort uit eerder onderzoek of eigen project-
voorbereiding. Twee onderzoeken zijn toegewezen toen het team is opgericht. 

2. Cijfers LBOM: 1996-3 1998-7 
8 onderzoeken gescreend . 
Een onderzoek is meegebracht bij de vorming van het team, 3 zijn voortgevloeid 
uit eerder onderzoek. 2 naar aanleiding van rechtshulpverzoeken. Een onderzoek 
is toegewezen door het college van P.G.'s. 

3. Cijfers LBOM: 1996-2 1998-3 
2 grote onderzoeken, bestaande uit 21 deelonderzoeken/GVO's. 
Twee onderzoeken door de hoofdopdracht, 10 deelprojecten uit het hoofdonder-
zoek, 6 projecten door CID-informatie, 2 projecten uit de regio, 1 project met 
onbekende herkomst. 

	

4. 	Cijfers LBOM: 1996-7 1998-5 
7 onderzoeken gescreend. 
Twee onderzoeken gestart door de eigen projectvoorbereiding 
1 als antwoord op geheime CRI-HID-rapportage, 1 als reactie op een golf van 
extreem geweld in de regio, 1 rechtstreeks toegewezen door het CCZ, als nieuw 
aandachtsgebied, en tweemaal voortgevloeid uit eerder onderzoek. 

	

5. 	Cijfers LBOM: 1996-1 1998-2 
2 grote onderzoeken, bestaande uit 22 deelonderzoeken (GVO). 
Drie onderzoeken uit eigen analyse, 5 uit eerder onderzoek, 14 vanuit rechtshulp-
verzoeken, 4 door informatie van het CID, 2 uit de regio en 5 onbekende 
herkomst. 

6. Cijfers LBOM: 1996-10 1998-5 
8 onderzoeken en 4 deelonderzoeken gescreend. 
De herkomst van zaken is niet altijd gerapporteerd. Vier deelonderzoeken zijn 
afkomstig uit eerder onderzoek. 

7. Cijfers LBOM: 1996-5 1998-7 
7 onderzoeken gescreend (tussen 1995 en heden 9 onderzoeken afgerond). 
Vijf zaken waren een antwoord op rechtshulpverzoeken, 1 een internationaal 
verzoek tot samenwerking, en een kwam voort uit opsporingsonderzoek. 

Toelichting 
De cijfers van het LBOM hebben betrelcking op het aantal onderzoeken dat een bepaald kemteam op een 
bepaald moment in uitvoering had volgens de gegevens die het LBOM ter beschikking stonden. 
In deze tabel zijn de kemteams gerandomiseerd met het oog op voorkomen van herkenbaarheid. 
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Bij verschillende kernteams is lopend onderzoek een belangrijke bran van nieuw onderzoek. 
Tijdens lopend onderzoek kunnen aanwijzingen over belendende organisaties worden 
verzameld. 
Al dan niet werken volgens de deskundigheidslijn in de projectidentificatie vertaald zich tot 
nu toe slechts beperkt in verschillen in herkomst van onderzoeken. Dit komt deels doordat 
de rol van de projectvoorbereiding niet in de herkomst van zaken is terug te vinden en deels 
doordat de werkwijze zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld heeft. De kernteamonder-
zoeken die zijn geanalyseerd zijn voor een belangrijk deel echter al langer geleden ontstaan. 

2.4.4 Betekenis CBO/CCZ in toewijzing projecten 

Formeel dient alle onderzoek dat door kernteams wordt uitgevoerd, te worden toegewezen 
door het College van PG's na advies dienaangaande door de CCZ. Deze procedure is in de 
loop der jaren ontwikkeld en aangescherpt. De betekenis van voorheen de CB0 en thans de 
CCZ was, in de beleving van betrolckenen bij de kernteams, tot voor kort wisselend. 
Gedurende de eerste jaren van het bestaan van de kernteams werd niet ieder onderzoek 
aangemeld, voordat deze in uitvoering werd genomen. Enkele kernteams namen reeds 
lopende onderzoeken van regionale recherche-eenheden over, waardoor de toetsing vooraf 
onmogelijk was. Daarnaast gold tot voor kort de toedeling van onderzoeken slechts voor 
hoofdonderzoeken. Deelonderzoeken zijn pas sinds 1997 onderworpen aan de procedure. 
In de loop der jaren is het belang van de CBO/CCZ-procedure toegenomen. Op dit moment 
worden alle projecten voorgelegd aan de CCZ en toegewezen door het College van PG's. 

In eerste instantie werd door het CB0 gewerkt met een 'top' van criminele organisaties, die 
was opgesteld met behulp van de CBO/CRI-enquete. Reeds vrij snel bleek dat deze 'top' 
onvoldoende geschikt was om te hanteren bij de toewijzing van onderzoeken. Groeperingen 
die in de top stonden bleken niet meer te bestaan of al onderwerp van opsporingsonderzoek 
te zijn. Ook de kenmerken die werden gehanteerd ter identificatie van criminele organisaties 
bleken in de praktijk onvoldoende zicht te bieden in organisaties die de belangrijkste 
criminele bedreigingen vormden. Mede omdat de oude werkwijze, aldus enkele betrokke-
nen, soms wat moeizaam verliep, is vervolgens een nieuwe benadering ontwikkeld die is 
neergelegd in de concept-instructie landelijke prioriteitsstelling. De criteria en de procedure 
zijn beschreven in het begin van deze paragraaf. We gaan hieronder in op de betekenis die 
de procedure voor de kernteams heeft naar het oordeel van de betrolckenen binnen de 
kernteams. 

Twee van de zeven kernteams (de teams A en F) kenden tot voor kort een groot hoofdon-
derzoek. Het hoofdonderzoek was voorgelegd aan het College. Binnen het hoofdonderzoek 
vonden allerlei deelprojecten plaats. Deze deelprojecten werden tot voor kort niet aang-
emeld bij CBO/CCZ, hetgeen de discrepantie tussen de LBOM-gegevens en de kernteamge-
gevens in tabel 2.4 deels verklaard. Dit leidde tot een aanmerkelijke bewegingsvrijheid voor 
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de betreffende kernteams. Er werden deelonderzoeken uitgevoerd met een wisselend belang 
voor het hoofdonderzoek. Sinds medio 1997 is ook het aanmelden van deelprojecten bij de 
CCZ regel geworden. De CCZ heeft ook een versnelde procedure voor de afhandeling van 
die voorstellen. Volgens respondenten binnen de kernteams vond de indiening in een aantal 
gevallen overigens ongeveer tegelijk met de start van het deelproject plaats. In de praktijk 
geldt, aldus respondenten binnen de kernteams, overigens nog steeds dat de argumentatie 
voor uitvoering van deelprojecten binnen het hoofdproject ontwikkeld wordt door het 
kernteam (daarbij inbegrepen het gezag). De beoordeling op kernteamwaardigheid en 
urgentie is gezien de afstand van de CCZ tot de problematiek daardoor vooral een formele 
toets. Feitelijke sturing in keuze gaat er nauwelijks vanuit, zo stellen respondenten. Dit 
neemt niet weg dat de beoordeling van de deelprojecten door de CCZ wel een belangrijke 
waarborgfunctie kan hebben. De bewegingsvrijheid van de kernteams is daarmee aan het 
toezicht en randvoorwaarden van de CCZ gebonden. 

Twee andere kernteams (de teams B en C) leggen sterk uitgewerkte voorstellen aan de CCZ 
voor op grond van uitgebreide verkenning/projectvoorbereiding. Weliswaar werd elk 
onderzoek in de afgelopen periode voorgelegd aan CCZ/CBO, maar de praktische betekenis 
is vooral gelegen in een toetsing achteraf, zo luidt de opvatting binnen deze kernteams. 
Voor de onderzoeken die voor 1997 zijn ingediend lijkt dit beeld ook te kloppen met de 
gegevens van het LBOM. Vanaf 1997 lijkt deze opvatting binnen een van de teams in 
tegenspraak met de gegevens van het LBOM. Uit de gegevens van het LBOM blijkt dat 
beide teams met relatief veel voorstellen komen. Een van deze twee teams heeft te maken 
met relatief veel afwijzingen of verzoeken om aanvullende informatie, terwijl het andere 
team een vrij hoog aantal toewijzingen heeft. 

Voor drie kernteams is de herkomst van projectvoorstellen niet altijd duidelijk te traceren 
en uiteenlopend van aard. Voorstellen worden ontwikkeld op basis van informatie uit de 
regio's (bij twee kerntearns) en voorgelegd aan de CCZ. De betrokkenheid van de eigen 
projectvoorbereiding is wisselend en veelal beperkt. Een derde kernteam formuleert 
voorstellen op basis van aanwijzingen uit diverse bronnen (CID, MOT, regio's) Ook hier 
volgen voorstellen voor CCZ. Al deze teams volgen de voorgestelde procedure. 

Aan het LBOM is verzocht om na te gaan hoeveel voorstellen door de kernteams zijn 
ingediend in de afgelopen jaren en welke besluiten daarover zijn genomen. In tabel 2.5 
worden de resultaten gepresenteerd. 
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Tabel 2.5: Voorgelegde project voorstellen per kernteam over de pen ode 1996-1998.  
Kernteam 	ingediend 	afgewezen 	terug voor info/ 	aan eigen 	aan ander 

in behandeling 	kernteam 	toegewe- 
zen 

A 	 7 	 1 	 1 	 5 
1 

1 
1 
1 

Toelichting 
Buiten dew staat zijn er voor een kemteam nog twee voorstellen toegewezen die door andere instanties zijn 
ontwildceld. 
De aantallen in de bovenstaande tabel zijn klein. Statistische analyse van de gegevens is derhalve niet 
mogelijk. De interpretatie dient met het nodige voorbehoud te geschieden. De indicaties die uit de cijfers 
volgen warden echter ook ondersteund door kwalitatieve gegevens over de betreffende kemteams. 

Uit de gegevens kan worden afgeleid dat er verschillen zijn in de mate waarin kernteams 
voorstellen indienen en ook in de mate waarin deze gehonoreerd worden. De cijfers 
ondersteunen de stelling dat de teams die werken volgens de deskundigheidslijn (team A en 
B in de tabel) zowel een redelijk hoog niveau van werkaanbod genereren, alsmede een 
relatief hoge !cans op succes van projectvoorstellen hebben. De kernteams die werken 
volgens de meerstromenlijn slagen er over het algemeen minder goed in om grote stroom 
projectvoorstellen te genereren die voldoende kans van slagen heeft bij de CCZ. Slechts 
team C realiseert veel projectvoorstellen, waarvan een voldoende groot aantal ook gehono-
reerd wordt. Dit team kan daarbij gebruik maken van de projectvoorbereiding die door de 
centrale recherche geschiedt. 

Nogal wat respondenten binnen verschillende teams die werken volgens de meerstromenlijn 
uitten Icanttekeningen bij de lange termijn die nodig is om te komen tot een toegewezen 
project. Dit geldt in het bijzonder als er sprake is van eigen selectieprocedures naast de 
CCZ-procedure. Ook de kwaliteit van de voorstellen is niet altijd voldoende. Dit blijkt niet 
alleen uit het relatief hoge aantal afwijzingen of verzoeken om nadere informatie door de 
CCZ, maar wordt ook door respondenten binnen een van de teams naar voren gebracht. 
Met name de positie van de projectvoorbereiding is hierbij van belang. Als de projectvoor-
bereiding plaats vindt na beoordeling van de voorstellen, kan er sprake zijn van niet 
opgewaardeerde informatie. 

De lange procedure die gemoeid is met het tot stand brengen van zaken in combinatie met 
een beperkt aanbod of een beperkte kwaliteit van zaken kan leiden tot leegloop; als een 
onderzoek is afgerond is niet direct een vervolgonderzoek aanwezig, waardoor een deel van 
de capaciteit onvolledig kin worden gebruikt. In het bijzonder als onderzoeken eerder dan 
gepland moeten worden afgerond, kan daarvan sprake zijn. Binnen een kernteam werd dit 
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door betrokkenen zelf als probleem gesignaleerd. Niet uitgesloten is dat dit ook binnen 
andere kernteams speelt. 

Binnen een kernteam werd expliciet naar voren gebracht dat er sprake is van een spanning 
tussen de regionale prioritering van onderzoek, zoals die in het convenant is geregeld en de 
centrale prioritering zoals die volgens de huidige regelingen plaats vindt en waarbij centraal 
keuzes worden gemaakt. 

2.5 Samenvatting en conclusies 

• De ontwikkeling van de kernteams als instrument ter bestrijding van de zware georga-
niseerde criminaliteit is te beschouwen als een ontwikkeling binnen een groeimodel. 
Gestart is met de notie dat een bovenregionale voorziening noodzakelijk was om 
bepaalde vormen van regio-overstijgende georganiseerde criminaliteit aan te pakken. 
De kernteams werden ingebed in de structuur van de regiokorpsen. Onderzoeken 
zouden vooral uit de regio's moeten komen en de regio's hadden een belangrijke rol 
in de selectie van uit te voeren onderzoeken. Het Coordinerend Beleidsoverleg (CBO) 
kreeg tot taak om coordinerend op te treden en te adviseren aan de Vergadering van 
procureurs-generaal. 
In de loop der jaren is de landelijke aansturing van de taakstelling en de zaakselectie 
strakker geworden. Thans voorliggende concept-Instructies wijzen op een verdere 
aanscherping van de landelijke lijnen. Op basis van een landelijk criminaliteitsbeeld 
zullen in de toekomst aandachtsgebieden worden vastgesteld. Deze worden door het 
College van Procureurs-Generaal toebedeeld aan de kerntearns. Kernteams dienen te 
werken binnen het aandachtsgebied. Voorstellen voor onderzoek worden beoordeeld 
conform de concept-Instructie prioriteitsstelling landelijk opstreden tegen zware en 
georganiseerde criminaliteit. 
Volgens een deel van de respondenten staat de territoriale functie van de kernteams 
onder druk als gevolg van de sterkere landelijke aansturing. 

• In het huidige werk van de kernteams spelen de aandachtsgebieden reeds een belang-
rijke rol. Vrijwel alle kernteams zijn actief op een of meer aandachtsgebieden. De 
meeste kernteams houden zich bezig met zowel opsporingsonderzoek als meer verken-
nend onderzoek. Dit laatste type onderzoek kan gericht zijn op het verkennen van 
mogelijkheden en wenselijkheden van opsporingsonderzoek, maar kan ook gericht 
zijn op algemene verkenning van een fenomeen. In de concept-Instructie Verkennend 
onderzoek van het College van PG's en in het wetsvoorstel Bob worden de verken-
nende activiteiten die kernteams kunnen uitvoeren nader gespecificeerd en geregeld. 
In de toekomst dienen kernteams zich te beperken tot verkennend onderzoek, dat 
beoogt uit te monden in vermoedens van een strafbaar feit en gerelateerd is aan het 
aandachtsgebied van het kernteam. 
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• In de huidige praktijk lopen de activiteiten van de kemteams inzake verkennend 
onderzoek uiteen. Enkele teams houden zich bezig met verkennend onderzoek dat 
direct ten dienste staat van mogelijk opsporingsonderzoek. Enkele andere teams 
houden zich bezig met meer algemene infortnatieverzameling over een fenomeen. 

• Ook de betekenis van de aandachtsgebieden voor de werkzaamheden van de kern-
teams loopt uiteen. Enkele kernteams worden gekenmerkt door een sterke koppeling 
van alle activiteiten aan het aandachtsgebied of de aandachtsgebieden, terwij1 andere 
kernteams zich ook met activiteiten buiten het aandachtsgebied bezig houden. 

• Om tot zaken te komen, dienen de kernteams informatie over mogelijke projecten te 
verzarnelen en uit te werken in projectvoorstellen. Die voorstellen worden ter beoor-
deling voorgelegd aan de CCZ. Het College van Procureurs-Generaal beslist uiteinde-
lijk over toewijzing van zaken. 
Informatie die kan leiden tot zaken voor de kernteams moet worden samengebracht. 
Tot nu was daarbij vooral informatie uit de dragende regio's van belang. Het blijkt 
dat in een aantal gevallen de relatie tussen het kemteam en de dragende regio's niet 
gunstig is om informatie te krijgen. Voor enkele kernteams is een zeer belangrijk 
aspect van de werkzaamheden dan ook het verbeteren van de informatiehuishouding 
tussen de regio's. 

• De procedure om te zaken te identificeren en vervolgens te selecteren is in een aantal 
gevallen omslachtig. Bij enkele kernteams is er sprake van een dubbele weging, 
namelijk eerst in de context van het kernteam en vervolgens door de weegploeg van 
de CCZ. Als een omslachtige procedure gepaard gaat aan een beperkte instroom van 
zaken vanuit de regio's kan binnen een kemteam leegloop tussen onderzoeken ont-
staan. 

• De projectvoorbereiding kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van werkaan-
bod, ofwel het vervaardigen van projectvoorstellen. De projectvoorbereiding is tot nu 
toe wisselend georganiseerd. Als de projectvoorbereiding een centrale rol speelt in de 
verkenning van mogelijke zaken en als er sprake is van een sterke samenhang tussen 
aandachtsgebied, verkennend onderzoek, opsporingsonderzoek en informatieverede-
ling lijken de mogelijkheden om voldoende projectvoorstellen van goed niveau te 
ontwikkelen toe te nemen. Men slaagt er dan beter in om relevante opsporingslijnen 
te traceren en deze om te zetten in goede, kernteamwaardige onderzoelcsvoorstellen. 

• Het rechercheren binnen een aandachtsgebied en landelijke aansturing enerzijds 
kunnen op gespannen voet staan met de territoriale inbedding van de kernteams 
anderzijds. Binnen het huidige stelsel van kernteams is van belang om een goed stelsel 
van checks en balances te handhaven door afstemming tussen centrale aansturing en 
territoriale inbedding te waarborgen. In dit rapport wordt dit stelsel beschreven. 	• 
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3 Organisatie van de kernteams 

3.1 Inleiding 

De PEC oordeelde dat 'indien kernteams daadwerkelijk als afzonderlijke eenheden kunnen 
functioneren en de prioriteitenstelling een betere basis krijgt, een inhoudelijke meerwaarde 
kan worden bereikt' 1 . De prioriteitenstelling is in het voorgaande hoofdstuk aan de orde 
geweest waarbij gebleken is dat de basis voor de prioriteitenstelling meer handen en voeten 
heeft gekregen. In dit hoofdstuk gaan we in op een aspect van het functioneren als afzonder-
lijke eenheden, namelijk de organisatie van de kernteams. Centraal in dit hoofdstuk staat de 
vraag in hoeverre de kernteams zelfstandig zijn ten opzichte van het kernkorps 2 . Daarnaast 
wordt ingegaan op de wijze van inbedding van het kernteam in dragende regiokorpsen 3 . De 

PEC was in 1996 van mening dat bij een tweetal kernteams de vraag gewettigd was 'of er 
wel sprake is van een apart kernteam of dat zij veelal een gewoon onderdeel vormen van de 
regionale politie-organisatie' 4 . 
Een beschrijving van de organisatie van de kernteams is niet alleen van belang om de vraag 
naar de zelfstandigheid te kunnen beantwoorden, maar kan tevens informatie verschaffen 
die voor een beoordeling van doelinatigheid licht werpen op de wijze waarop wordt omge-
gaan met de beschikbare middelen en hulpbronnen. 
Dit hoofdstuk is op de eerste plaats'beschrijvend. De interne en externe organisatie van de 
zeven kernteams (zes bovenregionale teams en het landelijk recherche team) wordt beschre-
ven op een aantal aspecten. Het gaat daarbij op hoofdlijnen om: 

1 	Inzake Opsporing, Eindrapport, p.338. 

2 	Het kernkorps is het regionale politiekorps waar het kernteam primair is aangehaakt, ofwel waarbij het 
personeel, het materieel en de middelen van het kernteam zijn ondergebracht. Gezag, beheer en leiding 
over het kernteam zijn neergelegd bij de driehoek van het kernkorps. 

3 	De dragende regiokorpsen zijn de korpsen die, als convenantparnters gezamenlijk het kernteam dragen. 
De korpsen werken samenwerken door een kernteam te vormen. In de concept-ICernteamregeling 
worden de regionale politiekorpsen die de kernteams vormen genoemd. 

4 	Idem, p.332. 
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• de wijze waarop het kernteam formeel is ingebed in 4k organisatie van het kernkorps 
(op basis van het organogram); 

• de wijze waarop de huisvesting van het kernteam is geregeld; 
• de wijze waarop men al dan niet zelfstandig beschikt over faciliteiten zoals een 

criminele inlichtingendienst (CID), een observatieteam en technische ondersteuning; 
• de interne organisatie structuur: zijn er (vaste) functionele groepen gecreeerd, of is er 

een territoriale verdeling gemaakt? Welke hierarchische structuur is er door de teams 
gekozen? 

• de interne werIcstructuur: hoe worden de onderzoeksteams samengesteld: projectma-
tig, bijvoorbeeld via een matrixorganisatie, of op een andere wijze? 

• de verdeling van interne taken en bevoegdheden: bij wie zijn de resultaat-, 
operationele- en budgetverantwoordelijkheden neergelegd? 

• de interne afstemming: hoe is het intern overleg geregeld? 

3.2 Verantwoordingslijn naar korpsleiding 

De teamleiders leggen (soms mede via een regionale divisiechet) verantwoording af aan de 
korpschef of korpsleiding, aan de betrokken officieren van justitie (hoofdofficier, coiirdine-
rend officier, CID-officier, recherche officier) en aan de regionale driehoek van het be-
heerskorps. Bij de meeste kernteams worden periodiek bijeenkomsten van de gezamenlijke 
driehoek gehouden, waarbij de kemteamleider via een presentatie informatie verstrekt. Er 
zijn tussen de kernteams enkele verschillen geconstateerd ten aanzien van de mate van 
betrolckenheid van de korpschef en korpsleiding bij het kernteam. 

1. Directe en sterke betrokkenheid korpschef 
Bij twee kernteams is sprake van een sterke en directe sturings- en verantwoordingsrelatie 
tussen de kernteamleider en de korpschef. In een kernteam vindt dit plaats via tweeweke-
lijIcs mondeling overleg, waarbij alle relevante aspecten aan de orde kunnen komen. 
Periodiek neemt ook de hoofdofficier daaraan deel. 

2. Korpsleiding meer op afstand 
Bij drie kemteams is vanuit de korpsleiding niet de korpschef direct betrokken maar een lid 
van de korpsleiding die verantwoordelijk is voor operationele of juridische zaken. Bij een 
aantal kernteams bleek dat de korpschef/korpsleiding op enige afstand staat van het kern-
team. Bij drie andere kernteams is sprake van een directe gezag- en beheerslijn van de 
kernteamleider naar een divisiechef. 

Constateringen 
In het algemeen is de korpsleiding -al dan niet via de lijn van een divisiechef- betrokken bij 
alle facetten van het kernteam. Bij enkele kernteams is dat zeer direct en intensief. Bij de 
meeste kernteams staat de korpsleiding op enige afstand. Zaken die bijzondere aandacht 

48 



krijgen zijn beheersaspecten, kwaliteit van .het rechercheproces, veiligheden- en integriteits-
vraagstukken, operationele resultaten en bijzondere opsporingsmethoden. Uit de analyse van 
de verschillende verantwoordingslijnen van de kernteams .naar de korpsleidingen blijkt dat 
bij enkele grootstedelijke korpsen het kernteam door de korpsleiding wordt beschouwd als 
een integraal onderdeel van het regionale korps. Deze regionale inbedding wordt door de 
korpsleiding sterk bepleit waarbij het argument van voortdurende informatie-uitwisseling 
tussen basis, regionale recherche en kernteam naar voren wordt gebracht. De regionale 
binding wordt in enkele gevallen steeds verder 'aangetrokken'. Bij een divisiestructuur staat 
de korpsleiding wat meer op afstand ten aanzien van de operationele zaken van het kern-
team. Bij den kernteam is de korpschef zeer intensief en direct bij alle aspecten van het 
kernteam betrokken. 

3.3 Zelfstandigheid of inweving in de regionale korpsen 

Er zijn relatief grote verschillen geconstateerd in de mate van zelfstandigheid van de 
kernteams ten opzichte van het kernkorps. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop de 
kernteams zijn ingebed in de formele regionale organisatiestructuur (organogram, gezagslij-
nen) van het kernkorps. In het algemeen komen twee varianten voor. 

I. Inweving in een divisie (Zwa -Cri) van het kernkorps 
Twee (grootstedelijke) teams zijn sterk tot zeer sterk ingebed in de formele organisatiestruc-
tuur van een divisie zware georganiseerde criminaliteit van het kernkorps. Dit betekent dat 
de aansturing en verantwoording van het kernteam in eerste instantie geschiedt via een 
managementlijn op divisieniveau, gesitueerd tussen de korpsleiding (korpschef) en de 
kernteamleiding. Met andere woorden, de teamleiders van deze twee teams leggen niet 
direct, maar via de divisiechef verantwoording af aan de korpsleiding. 
Een van de twee bedoelde kernteams is als zelfstandig bureau binnen een centraal onderdeel 
van het regiokorps opgenomen. Het andere kernteam is als unit binnen een centraal bureau 
van het regiokorps opgenomen en is door een projectmatige manier van werken nog minder 
goed herkenbaar als zelfstandige eenheid. 
De inbedding in de regionale divisie-structuur heeft onder meer gevolgen voor beslissingen 
die in het kader van beheer en aansturing worden genomen. Wanneer het kernteam integraal 
onderdeel uitmaakt van een centrale divisie van het regiokorps, kan de eigenstandige positie 
van het kernteam onder druk komen te staan. Het personeelsbeleid, opleidingenbeleid, 
arbeidsvoorwaardenbeleid en de gekozen managementoverlegstructuur zijn ook van toepas-
sing op het kernteam. Beheers- en beleidsbeslissingen die gelden voor de divisie, gelden in 
principe ook voor het kernteam. Claims met een beroep op de uitzonderingspositie van het 
kernteam zijn soms moeilijker te realiseren. 
De sterke inbedding in een regionale structuur heeft -vanuit het perspectief van de divisie 
en het korps- vooral voordelen zoals een bredere verspreiding en benutting van kennis en 
recherche-expertise naar andere recherche onderdelen van het korps en betere informatie 
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uitwisseling tussen basispolitie, regionale recherche en kernteam. Daarbij kunnen bespa-
ringen op overhead worden gerealiseerd doordat het team gebruik kin maken van onder-
steunende faciliteiten zoals een BFO, technische ondersteuning, beheersondersteuning, 
observatiecapaciteit. 

2. 	Zelfstandige eenheid in de centrale organisatie 
Vier andere kernteams hebben weliswaar een (sterke) binding met het kernkorps maar de 
inbedding in de regionale structuur blijkt niet uit het formele organogram van het beheers-
korps. Met andere woorden, er is sprake van een geheel zelfstandige eenheid die recht-
streeks ressorteert onder de korpsleiding of korpschef. 
In de bedoelde situaties worden beheers- en staffuncties (salarisadministratie, personeelsbe-
leid) veelal centraal ondersteund vanuit het beheerskorps. Ook kan in deze situaties sprake 
zijn van een sterke beheersmatige inbedding van het kernteam doordat alle personeelsleden 
van het team in dienst treden van het kernkorps. In andere gevallen is de binding minder 
sterk omdat de dragende korpsen personeelsleden detacheren bij het kernteam. Het belang-
rijke onderscheid met het eerste model is echter dat er geen sprake is van een management-
lijn tussen de kemteatnleider en de korpschef. De kernteatnleiding legt rechtstreelcs verant-
woording af aan de korpschef/leiding. Mutatis mutandis geldt deze structuur ook voor het 
LRT, waarbij moet worden opgemerkt dat het LRT feitelijk behoort tot de divisie onder-
steuning (DTO) van het KLPD. 

3.4 Huisvesting 

Als gevolg van de aanbevelingen van de commissie Wieringa en de parlementaire enquete 
cominissie is bij de meeste kernteams een zelfstandige huisvesting met eigen faciliteiten 
gecrederd. De wijze van huisvesting van de teams kent eveneens grote verschillen. Ook de 
mate van afscherming en beveiliging varieert. 
Een van de zeven kernteams beschikt niet over een van de regionale recherche afgescherm-
de afdeling. De kamers van de kernteamleden en de regionale recherche bevinden zich naast 
elkaar en door ellcaar op eenzelfde verdieping. Ditzelfde geldt ook voor eon deellocatie van 
een ander kernteam. In het algemeen zijn de volgende inrichtingen met betrekking tot de 
huisvesting geconstateerd. 

1. 	Huisvesting op een centrale locatie 
Zes van de zeven kernteams zijn gevestigd op een centrale locatie. In twee van de zes 
situaties zijn de kernteams gevestigd op het centrale hoofdbureau van politie van het 
kernkorps. In een situatie is het kernteam gevestigd bij de basispolitie van het kernkorps. 
Drie kernteams beschikken over een (vrijwel) eigen gebouw. 
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2. Huisvesting op meerdere locaties 
Een van de zeven kernteams is gevestigd op vier aparte locaties. De spreiding over locaties 
is functioneel georganiseerd, dat wit zeggen, tactische en beheersmatige taken en informa-
tieanalyse zijn fysiek gescheiden. De huisvestingssituatie van dit kernteam is daarnaast ook 
wisselend per locatie. Men beschikt zowel over geheel zelfstandige als gedeelde huisvesting 
en ook de mate van afscherming varieert. 

Relatie met kernkorps 
Bij de beslissing over de gewenste huisvesting van het kernteam speelt de beheersrelatie 
tussen kernteam en kernkorps sterk mee. Daarbij kan sprake zijn van tegenstrijdige visies 
en belangen tussen kernteamleiding, kernkorps en overige korpsen over de huisvesting. Het 
resultaat is veelal een regionaal gesloten compromis. De belangrijkste constateringen ten 
aanzien van de huisvesting zijn als volgt. 
De huisvestingssituatie heeft belangrijke gevolgen voor de operationele taakuitvoering en 
het algehele functioneren van de teams. In enkele gevallen geven respondenten van de 
kernteams aan met de huidige huisvestingssituatie te kunnen leven, maar signaleren ook dat 
er door de regionale inbedding geen optimale situatie is gecreeerd. 
Respondenten uit de kernteams stellen over het algemeen de volgende eisen aan de huisves-
ting: 
• operationele eisen: voldoende ruimte en afscherming met het oog op beveiliging; 
• beheersmatige eisen: betaalbaar en bereikbaar voor het personeel; 
• organisatorische vereisten: herkenbaar voor samenwerkingspartners en bijdragend aan 

gemeenschappelijke cultuur en werkwijze. 

Vanuit die optiek is een gunstige huisvestingssituatie gerealiseerd als het kerntearn de 
beschikking heeft over een eigen gebouw, met voldoende ruimte en goede beveiligingsmo-
gelijIcheden, dat centraal in het gebied ligt waar personeelsleden wonen en bovendien 
betaalbaar is en een zekere uitstraling heeft. 

Voor de kernkorpsen kunnen andere overwegingen meespelen. In situaties waarin het 
kernteam sterk is ingebed in een divisie zware georganiseerde criminaliteit wordt door 
korpsleiding en divisieleiding een directe nabijheid van het kernteam gewenst. De informa-
tieuitwisseling met de regionale recherche en het vergelijken van de prestaties van regionale 
recherche en kernteam zou daarmee worden bevorderd. 
De huisvestingssituatie is mede bepalend voor de afscherming van informatie. Respondenten 
van kernteams die niet over geheel zelfstandige huisvesting beschikten signaleerden veilig-
heidsrisico's. 

In een situatie waarin het interregionale werkgebied en het aantal dragende korpsen groter 
is, zijn er argumenten om vanaf meerdere locaties te werken. De deelnemende korpsen 
willen graag een vestiging in de eigen regio en ten tweede wit men lange reistijden voorko-
men en de kosten voor woon/werkverkeer beperken. 
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Deze overwegingen zijn valide. In een enkel geval is huisvesting op meerdere locaties 
daarom noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid, herkenbaarheid en doeltref-
fendheid is huisvesting op meerdere locaties echter minder gunstig. Respondenten in het 
betreffende kernteam stelden dat de vestiging op meerdere locaties negatieve effecten heeft 
op de identiteit en coordinatie van de werkprocessen. Het betreffende kernteam is bezig met 
een verandering in de huisvestiging, waardoor het aantal locaties wordt verminderd. 

3.5 CID-register en CID-praktijk 

Alle kernteams houden zich bezig met het verzamelen van criminele inlichtingen over 
subjecten, die worden vastgelegd in een CID-register. Als gevolg van de wijziging van de 
Wet politieregisters en het wetsvoorstel Bob zal de CID in de toekomst als 'register zware 
criminaliteit' door het leven gaan. 
Formeel heeft geen van de kernteams een eigen register zware criminaliteit. In de pralctijk 
houdt dit in dat alle CID-activiteiten van de kernteams worden uitgeoefend op basis van de 
bevoegdheden die door de wet aan de regiokorpsen (dus RCID) en het ICLPD (dus NCID) 
zijn toegekend. CID-activiteiten zijn alle activiteiten die betrelcking hebben op het verzame-
len van informatie, de opslag en het beheer van gegevens en het verspreiden van deze 
gegevens. AIle kernteams hebben de beschildcing over 'eigen' CID rechercheurs. De CID-
rechercheurs houden zich bezig met het verzamelen, veredelen en verspreiden van informa-
tie over (verdachten en daders van) ernstige delicten. In de praktijk komen de onderstaande 
CID-constructies bij de kernteams voor: 

1. Uitoefening van bevoegdheden door de chef RCID 
Bij drie van de zeven kernteams is geen sprake van substantiele delegatie van bevoegdheden 
naar het kernteam. Een relatief zelfstandige uitoefening van taken door CID-medewerkers 
van de kemtearns is echter onvermijdelijk. Dit betekent dan ook dat bij deze drie kernteams, 
enkele CID-rechercheurs op projectbasis binnen de tactische teams meedraaien of dat men 
CID-rechercheurs heeft opgenomen birmen een groep of unit die ook andere ondersteunende 
taken zoals observatie en technische ondersteuning aan het kernteam biedt. In deze situaties 
behoudt de regionale CID-chef echter alle formele en uitvoerende verantwoordelijkheden 
ten aanzien van kernteam CID- activiteiten. In de praktijk wordt ook geen extra scheiding 
(compartimentering) aangebracht tussen de registraties van de kernteams en die van de 
regionale recherche of CID's van de andere regio's. Bij (tenminste) een van deze kernteams 
bleek dat men ook de CID-info van de andere dragende regio's via het computernetwerk 
kon inzien. 

2. Delegatie van bevoegdheden en afschotting van registraties 
In de andere vier kernteams is in meer of mindere mate sprake van een van delegatie van 
formele en uitvoerende bevoegdheden naar de kernteams. In de pralctijk betekent dit dat een 
scheiding van de registraties van kernteam CID en regionale CID wordt aangebracht. Het 
kernteam beschikt dan feitelijk over een eigen CID, ontleend aan de bevoegdheden van het 
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kernkorps. Tussen de kernteams met een delegatieconstructie zijn echter ook weer belang-
rijke verschillen te constateren: 
a. Bij een kernteam wordt een strikte scheiding aangebracht tussen CID-activiteiten en 

andere verkennende of tactische activiteiten. Bij dit team is sprake van een vrijwel 
zelfstandige kernteam CID met een eigen kernteam 'CID-chef'. De aanmelding van 
CID-subjecten bij de NCID vindt echter plaats dOOr de RCID van het kernkorps die 
daar ook verantwoordelijkheid voor is. 

b. Bij twee kernteams zijn CID-rechercheurs opgenomen binnen een functionele infor-
matiegroep van het kernteam. Het hoofd van deze groep fungeert de facto als kern-
team CID-chef, maar staat in een hierarchische lijn met de kernteamleider. De binding 
met andere informatieve activiteiten (verkennend onderzoek, strategisch onderzoek) 
is bij een kernteam zeer nauw. Alleen de CID-rechercheurs hebben toegang tot CID-
informatie maar binnen de eigen informatieploeg wordt CID-informatie toegankelijk 
gesteld aan andere informatie-medewerkers ten behoeve van het verkrijgen van een zo_ 
volledig mogelijk criminaliteitsbeeld over het gekozen aandachtsveld. Bij dit team is 
wel sprake van afschotting van de registraties van regionale CID en KT CID. 
Bij het andere kernteam bestaat er slechts een indirecte relatie met de groep van het 
kernteam die verantwoordelijk is voor informatieve onderzoeken zoals fenomeen 
onderzoek. 

c. Bij den kernteam is de gedecentraliseerde CID van het kernteam, een van de in totaal 
elf gedecentraliseerde CID's binnen het regiokorps. Er vindt een compartimentering 
plaats tussen de decentrale CID's. Sommige bevoegdheden zijn gedecentraliseerd naar 
de chef van de DistrictsCID. De chef RCID blijft echter verantwoordelijk en houdt 
actief toezicht op alle CID activiteiten. 

De bovengenoemde organisatievormen verschillen verder in de wijze en de mate waarop 
bevoegdheden zijn ge(de)centraliseerd. Ten aanzien van de eindverantwoordelijkheid zijn 
de volgende vormen aangetroffen. 
1 	Bij een kernteam is de formele eindverantwoordelijkheid voor de regionale CID en de 

KT-CID gecentraliseerd naar het hoofd van een centraal onderdeel waarvan zowel de 
regionale recherche als het kernteam deel uitmaakt. Deze wordt daarbij ondersteund 
door een stafploeg. 

2. 	Bij de andere teams ligt de formele eindverantwoordelijkheid bij de chef van de 
RCID. 

De volgende vormen zijn aangetroffen ten aanzien van de uitoefening van de operationele 
verantwoordelijkheid 5 : 
1. 	Bij den kerntearn is de uitoefening van de uitvoerende verantwoordelijkheid voor de 

CID-activiteiten van het kernteam gelegd bij de kernteamleider. Deze moet ook voor 
de rechtbank verschijnen om de gevolgde opsporingsmethoden te verantwoorden. 

5 	De gezagsmatige verantwoordelijkheid ligt overigens bij het OM. In hoofdstuk 5 gaan we daar op in. 
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2. Bij drie van de kernteams is de uitvoerende verantwoordelijkheid gelegd bij de 
kernteamleider alsmede de kernteam 'CID-chef'. Bij twee van deze kernteams 
verschijnen, afhankelijk van de zaak, de KT-leider, de KT-CID chef of beiden op de 
zitting. Bij een van deze kernteams verschijnt alleen de chef RCID, die dus de eindve-
rantwoordelijkheid behoudt. 

3. Bij de overige drie teams is feitelijk nauwelijks sprake van decentralisatie van uitvoe-
rende verantwoordelijkheden (maar wel van kernteam CID-rechercheurs). 

Beoordeling van de stand van zaken 
In de huidige situatie worden CID-activiteiten door de kernteams uitgevoerd onder verant-
woordelijkheid van de regionale CID en in de toekomst van de recherchechef van de regio 
of via delegatie van bevoegdheden en afschotting van registraties. Deze situatie wordt door 
veel betrokkenen als ongewenst ervaren. Door de commissie Wieringa en de parlementaire 
enquete conunissie is aanbevolen dat de kernteams de beschikking Icrijgen over een zelf-
standige CID. Tot op heden heeft echter geen van de kernteams formeel een eigen CID. 
Door het ontbreken van een kernteam CID-regeling zijn verschillende sorns moeilijk te 
beschrijven constructies ontstaan. Door deze grote verscheidenheid is het niet gemakkelijk 
om zicht te krijgen en houden op de wijze waarop binnen de korpsen en kemteams, de CID-
activiteiten worden uitgevoerd en gecontroleerd, ofschoon er tijdens het onderzoek geen 
acute problemen of risico's zijn geconstateerd. 
Ingevolge de CID-regeling 1995 6  dienen criminele inlichtingendiensten de nationale crimi-
nele inlichtingendienst (NCID) in kennis te stellen van onder meer gegevens over subjecten 
en informanten. De NCID Ican zo een co6rdinerende rol vervullen ten aanzien van de inzet 
van informanten. 
Het ontbreken van een eigen CID heeft tot gevolg dat de NCID formeel de CID's van de 
kemteams niet kan erkennen. In de praktijk zijn dus delegatieconstructies nodig waarbij een 
formele eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij de RCID, terwij1 zij in de pralctijk veel 
minder bij KT-zaken betrokken zijn. 
Over het algemeen verloopt de aanmelding van CID-subjecten en informanten bij de NCID 
zonder veel problemen. Er zijn echter signalen opgevangen dat bij het terugmelden van 
informatie door de NCID aan het KT -bijvoorbeeld van door twee verschillende CID's 
aangemelde zelfde 00-informant- 'problemen' kunnen optreden doordat de NCID formeel 
de KT-CID 's niet erkent en dus een door het kernteam aangemelde informant terug meldt 
aan de RCID (die deze informant vervolgens niet kent). 

6 	CID-regeling 1995, 31 maart 1995. 
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3.6 Observatie 

Alle kernteams hebben capaciteit vrij gemaakt voor observatie. Het gaat daarbij om een of 
twee secties OT (9 tot 18 OT-ers). Er zijn verschillende manieren waarop capaciteit voor 
observaties is geintegreerd in de kernteams: 

1. Een zelfstandige OT-groep binnen de organisatie van het kernteam 
Bij drie van de kerntearns is sprake van een eigen sectie OT binnen het kerntearn. Ook het 
LRT beschikt over eigen capaciteit aan OT inzet, hoewel deze OT een meer specialistische 
invulling krijgt dan reguliere observaties. 

2. Alleen een formatieve OT en inzetbaarheidsregeling met regiokorps 
Bij twee kernteams is de sectie OT wel opgenomen in de formatie, maar om beheersredenen 
maakt de sectie onderdeel uit van een regionale OT-ploeg of Unit Ondersteuning. Bij deze 
teams wordt de OT-sectie betaald vanuit de kernteam formatie en heeft men dus recht op 
een corresponderend gedeelte van de (jaarlijkse) inzet van de totale OT-capaciteit van het 
kernkorps. 

3. OT-capaciteit geintegreerd in de tactische teams 
Bij een kernteam is geen aparte OT-sectie of ploeg opgenomen in het organogram. Bij dit 
kernteam worden OT-activiteiten verricht door rechercheurs binnen de tactische teams die 
een OT-opleiding en ervaring hebben. OT en tactische inzet zijn bij dit kernteam dus 
volledig geintegreerd. 

Knelpunten 
Ten aanzien van de OT-capaciteit en inzet zijn enkele knelpunten geconstateerd. De inzet 
van OT- capaciteit is gevoelig voor zowel leegloop als piekbelasting. Tijdens sonunige 
fasen van een onderzoek is in het geheel geen OT nodig; op andere momenten komt men 
een of meerdere secties tekort. Dit betekent dan ook dat elk van de boven beschreven 
voorzieningen enkele nadelen kent. 
Kernteams die een eigen OT-sectie hebben, kampen regelmatig met leegloop. In sommige 
gevallen biedt de OT-sectie zich dan aan voor inzet ten behoeve van de regionale recherche. 
In toenemende mate wordt gezocht naar mogelijkheden om OT-ers binnen een kernteam 
breder en flexibeler in te zetten. 
Kernteams die de observatiecapaciteit hebben geintegreerd in de tactische teams kampen met 
de zorg voor het behoud van voldoende deskundigheid en ervaring van de OT-rechercheurs. 
Bij constructies waarbij men op basis van het kernteam-formatiebudget recht heeft op een 
bepaalde jaarlijkse inzet van de regionale OT-capaciteit, bestaat een risico dat op enig 
moment de regionale recherche en het kernteam om intensieve OT-inzet vraagt. De kern-
teams kunnen zich dan wel wenden tot andere regio's of tot het KLPD. Een van de kern-
teams pleit voor afschaffing van een eigen formatieve OT en wil meer mogelijkheden om 
naar behoefte landelijk (KLPD) of regionaal observatiecapaciteit in te huren. 
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3.7 Andere ondersteunende faciliteiten 

De wijze waarop de kernteams andere faciliteiten ( zoals TAP kamers, technische onder-
steuning, arrestatieteams en specialistische deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van 
financieel rechercheren, kennis van informatietechnologie, narcoticakennis) hebben geregeld 
verschilt sterk. 
Vijf van de zeven kernteams hebben zelf de beschiklcing over een adequate en moderne 
TAP-kamer. Bij enkele kernteams zijn daarvoor flinke investeringen gedaan. De andere 
twee kernteams maken gebruik van de regionale TAP-Icamer faciliteiten. Soms is de 
tapkamer door regio en kernteam gezamenlijk aangeschaft. In alle gevallen beschikt het 
kernteam over eigen uitluisterfaciliteiten. 
Geen van de kemteams beschikt over eigen arrestatie-teams. Deze worden ingeleend van de 
regio's waar de arrestaties moet worden verricht. Kernteams en regio's verlenen ellcaar met 
grote regelmaat assistentie vvanneer grote zaken worden afgerond, omdat dan in korte tijd 
veel huiszoekingen moeten worden gedaan en personen moeten worden aangehouden. 
De meeste kernteams beschikken over eigen deslcundigheid ten aanzien van financieel 
rechercheren. Bij alle kernteams zijn mensen van de FIOD gedetacheerd en in de meeste 
gevallen ook financiele deskundigen (accountant) van de CRI. Daarnaast zijn in alle kern-
teams wel enkele medewerkers geschoold in financieel rechercheren. 
Specifieke en specialistische kennis op het gebied van narcotica en informatie- en conununi-
catietechnologie (ICT) worden voorzover zelf niet in huis, ingeleend van de regio's. 
Bijzondere specialistische kennis op het gebied van fraude en financieel rechercheren is 
tilteraard in huis bij het LRT. 
Drie kernteams beschikken zelf over enkele medewerkers die technische ondersteuning 
verlenen. De andere kernteams zijn vooral athankelijk van de regio of van DTO van het 
KLPD. Alle kernteams signaleren een groot tekort aan goede specialistische technische 
deskundigen (op academisch of HBO niveau bijvoorbeeld t.a.v. ICT). In veruit de meeste 
gevallen wordt daarom (aanvullende) technische ondersteuning ingeleend bij het kernkorps 
of bij andere regio's en in veel gevallen bij DTO van het ICLPD. 

3.8 De interne structuur van de teams 

3.8.1 Organisatieopbouw 

De teams kennen onderling grote verschillen in de interne organisatie en de verdeling van 
taken en bevoegdheden. Een duidelijke organisatiestructuur van de kernteams is soms zelfs 
moeilijk te herkennen. De teams zijn relatief ldein (54-90 FTE) en sommige teams wijzen 
een vaste organisatiestructuur af omdat dit ten koste zou gaan van de flexibiliteit. 
Het vergelij ken van de verschillende organisatievormen van de kernteams is daarom 
moeilijk, te meer omdat bij elk team sprake is van een combinatie van verschillende 
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organisatieprincipes. In deze paragraaf worden de organisatievormen die door de teams 
worden gehanteerd, besproken. 

1. Functionele groepen binnen het team 
Vijf van de zeven kernteams maken in het organograrn en in de praktijk een onderscheid in 
functionele eenheden, groepen, teams of ploegen (verder aangeduid als groep). Het aantal 
groepen binnen een kerntearn ligt gemiddeld rond de vier. 
In de meeste gevallen wordt een onderscheid gemaakt tussen een of twee tactische of 
operationele groepen, een groep voor analyse en informatie, een of meerdere ondersteunen-
de groepen (observatie, CID, technische ondersteuning) en een groep voor bedrijfsvoering 
en beheer. De varieteit in taken en omvang van de groepen van de kernteams verschilt 
sterk. 
Een kerntearn bestaat niet uit functionele groepen maar alleen uit tactische projectgroepen. 
Bij dit team zijn alle ondersteunende faciliteiten zoals beheer, observatie, technische 
ondersteuning en CID niet ondergebracht bij het kernteam maar in een aparte eenheid 
binnen de divisie regionale recherche. 
Daarnaast is bij drie kernteams sprake van min of meer op zichzelf staande teams binnen het 
kernteam. Bij een kernteam gaat het om een apart langlopend onderzoek dat extra afscher-
ming en extra verantwoording behoeft. Bij twee andere kernteams is sprake van min of 
meer zelfstandige specialistische eenheden (synthetische drugs, fraude) die buiten de 
formele organisatie van het kernteam vallen. Bij een ander kernteam is zo'n aparte eenheid 
in oprichting. Het gaat om eenheden die financieel en gezagsmatig een ander regime kennen 
dan de kernteams, maar die organisatorisch wel zijn aangehaald bij de kernteams. Uit deze 
ontwikkeling blijkt dat in toenemende mate kleine zelfstandige eenheden .worden opgezet 
voor specialistische taken of criminaliteitsvormen. 

2. 	Territoriale organisatie 
Bij een kerntearn spelen territoriale overwegingen een rol bij de gekozen structuur. Het 
team is zowel functioneel als geografisch verdeeld over vier locaties. Op twee locaties 
bevinden zich de tactische eenheden, op een andere locatie is de beheerseenheid gevestigd 
en op nog een andere locatie de informatie-eenheid. 

3. 	Projectorganisatie 
Op operationeel niveau zijn bij alle teams -maar wel in verschillende mate- principes van 
een projectorganisatie herkenbaar. Een kernteam geeft aan dat recherchewerk op dit niveau 
zich 'net goed leent voor een ver doorgevoerde projectorganisatie. Bij den ander team wordt 
vrij strikt vastgehouden aan de twee gecreeerde tactische eenheden die afzonderlijk hun 
eigen onderzoeken draaien. Dit team is dus eerder functioneel dan projectmatig georgani-
seerd. 
Er zijn echter ook teams die in .zeer sterke mate als projectorganisatie zijn opgezet. Een 
kernteam is in essentie een ver doorgevoerde projectorganisatie. Een ander team beschouwt 
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zichzelf als een karavaanorganisatie waarbij de projecten de karavaan zijn en medewerkers 
zich aansluiten en weer verdwijnen. 

3.8.2 Afstenuning en verantwoordelijkheden binnen de teams 

1. 	Missie 
Twee van de zeven kernteams werken actief aan het realiseren van een zelf geformuleerde 
missie. Deze missie geeft in belangrijke mate richting aan de organisatie, de werkwijze en 
de strategie van het kernteam. 

2. Functionele verantwoordelijkheden 
De personele opbouw van de kernteams toont, zoals nit het voorgaande is af te leiden, 
enkele verschillen. Door de verschillende organisatiestructuren is ook de hierarchische 
personeelsopbouw van de teams moeilijk te vergelijken. Het algemene beeld van de teams 
is als volgt. 
Vanzelfsprekend beschikken alle kernteams over een kernteamleider of kernteamchef. De 
kernteamleider draagt (eind)verantwoordelijkheid voor het beheersmatig en operationeel 
functioneren van het team en heeft in de meeste gevallen ook verantwoordelijkheden en 
gedelegeerde bevoegdheden t.a.v. CID-activiteiten (zie paragraaf 3.5). De kernteamleider 
legt verantwoording af in de hierarchische lijn en overlegt met het bevoegd gezag (OM), 
intern management en met samenwerkingspartners over alle kernteamaangelegenheden. 
Jaarlijks is er een aantal bijeenkomsten van de kernteamleiders en een aantal bijeenkomsten 
van leiders en KT-officieren (LOCO overleg). In sonunige gevallen geeft de KT-leider 
presentaties over onderzoeken bijvoorbeeld in de gezamenlijke of regionale driehoek. De 
kernteamleider heeft in de praktijk veelal ook een belangrijke feitelijke inbreng in de keuze 
van tactische onderzoeken, met name omdat hij over vrijwel alle relevante informatie 
beschikt. 
Bij twee kernteams is sprake van een plaatsvervangend teamleider. In de meeste gevallen 
geven zij leiding aan een van de onderdelen van het betreffende kernteam. De teams met 
een organisatie rond functionele groepen kennen daaronder een aantal ploegchefs, of 
hoofden van een afdeling of deelteam. Deze dragen deelverantwoordelijkheden bijvoorbeeld 
voor CID-activiteiten (i.e. de kernteam 'CID chef'), beheer of tactisch onderzoek. 
Vrijwel alle kernteams kennen (deel)projectleiders (2 tot 5 per team) en coordinatoren (2-6 
per team). Bij drie kernteams dragen de projectleiders ook budgetverantwoordelijkheid voor 
de onderzoeken. Projectleiders en coOrdinatoren draaien bijvoorbeeld een groot onderzoek 
of meerdere (deel)onderzoeken tegelijkertijd. Deelprojectleiders dragen een deelonderzoek 
(deel-GVO of ondersteunend GVO). 
Vier van de zeven kernteams werken met seniorrechercheurs (2-18 per onderzoeksteam). 
Het aantal tactische rechercheurs bij de onderzoelcseenheden verschilt van 8-36. 
Vervolgens is in vrijwel alle kernteams sprake van een aantal administratieve rechercheurs, 
administratieve verwerkers, of recherche assistenten. In het algemeen verwerken deze 
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medewerkers informatie uit het onderzoek in de relevante informatiesystemen, zodat 
analisten deze informatie kunnen analyseren. 
Tevens is binnen elk kernteam sprake van enkele specialisten zoals accountants en financieel 
rechercheurs, medewerkers van universiteiten, technische ondersteuning, observatie, CID-
rechercheurs, analisten. Sommige kernteams hebben zelf enkele technische medewerkers in 
de formatie opgenomen en andere kernteams lenen deze technische deskundigheid altijd 
extern in. Binnen elk team zijn een of twee medewerkers van de FIOD gedetacheerd. Bij de 
meeste teams zijn ook medewerkers van andere opsporingsinstanties zoals de Kmar, of de 
CRI gedetacheerd. Enkele teams zijn samenwerkingsrelaties aangegaan met wetenschappe-
lijk onderzoekers van universiteiten. 

3. Samenstelling onderzoeksprojecten 
Onderzoeksprojecten van de kernteams worden samengesteld op basis van een samenvoe-
ging van de bovengenoemde medewerkers. Daarbij speelt de functionele en territoriale 
organisatie van het team een rol. 
De kernteamleiders dragen verantwoordelijkheid voor het totaal resultaat en de werkproces-
sen van het kernteam en leggen daarover via de beschreven kaders verantwoording af. 
De projectleiders dragen verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke projecten. De mate 
waarin de verantwoordelijkheid voor taken worden gedecentraliseerd verschilt sterk per 
team. In sommige gevallen stuurt de kernteamleider de projectleiders direct operationeel 
aan. In andere gevallen heeft hij meer verantwoordelijkheden gedelegeerd naar de afdelings-
hoofden en/of projectleiders. Ook hierbij speelt de omvang van het team (toezichtsspanne), 
het aantal vestigingen en de aard van het onderzoek (een hoofdonderzoek of meerdere 
onathankelijke onderzoeken) een rol. 
De budgetverantwoordelijkheid van het gehele team ligt bij de kernteamleider. Bij kern-
teams waar ook budgetten per project worden geregistreerd, heeft de projectleider eigen 
budgetverantwoordelijkheid. Dit is slechts bij enkele kernteams gerealiseerd. 

4. Afstenuning 
Werkoverleg en directe persoonlijke communicatie is bij alle kernteams de belangrijkste 
vorm voor planning, uitvoering, miring en verantwoording van de onderzoeken. Bij de 
meeste kernteams is sprake van zeer korte conununicatielijnen. Bij alle kernteams is er 
wekelijks overleg van het 'managementteam' van het kernteam. 
In twee gevallen is sprake van een belangrijk wekelijks overleg (beleidstearn of operationeel 
overleg) met KT-officier, divisiechefs, externe partners (FIOD) over alle operationele en 
strategische zaken. Binnen dit overleg worden ook de onderzoekskeuzes gemaakt. Bij een 
team is sprake van een wekelijks managementteam overleg waarvan ook de officier van 
justitie deel uit maakt. 
Bij de andere kernteams lijkt minder intensief sprake van een gecombineerd intern/extern 
overleg, maar is wel intensief intern overleg bijvoorbeeld tussen de verschillende afdelings- 
hoofden en de teamleider. Respondenten van het kernteam dat werkt vanaf meerdere 
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locaties merken op dat de besluitvormingsprocessen via de overlegvormen nogal traag 
verlopen en veel tijd kosten. 
De kernteams kennen daarnaast een zeer groot aantal vormen van intern overleg: dagelijks, 
wekelijks, maandelijks. In vrijwel alle gevallen is een bepaalde regehnaat van overlegmo-
menten ontwikkeld. Het !can daarbij gaan om maandagmorgen of woensdagmiddag overleg, 
ochtendappel, wekelijks managementteam, maandelijks teamappel etc. Daarnaast is sprake 
van zeer regelmatig en frequent overleg met externe partners met name de CID-officier, de 
KT-officier of de zaaksofficier. De verantwoordelijke officieren en in veel gevallen ook de 
hoofdofficier zijn wekelijks zo niet dagelijks hi] de teams aanwezig en nemen deel aan de 
verschillende overlegmomenten. In het bijzonder geldt dit voor CID-overleg tussen CID-
chef, kernteamleider en CID-officier. 

3.9 Informatievoorziening 

Afhankelijk van de mate van inbedding in de regionale organisatiestructuur en de gekozen 
locatie(s) van het team maken de meeste kernteams gebruik van de informatietechnologie-
infrastructuur van het kernkorps. 
Vier kernteams beschikken over eigen deelnetwerken binnen het regionale netwerk. Dit 
betekent dat men toegang heeft tot de bedrijfsvoeringssystemen (BPS, Multipol, Genesys) 
van het beheerskorps. Deze worden over het algemeen gebruikt als zoeksysteem niet als 
invoersysteem. 
Tenminste twee van de bovengenoemde kernteams lcunnen niet alleen de systemen van het 
beheerskorps inzien maar ook rechtstreelcs de basisprocessystemen van de andere dragende 
korpsen. Een van deze teams gebruikt zelf het systeem Papa en heeft ook toegang tot de 
BPS-systemen van de deelnemende korpsen. Een ander kernteam beschikt over vier eigen 
lokale netwerken voor elk van de vier locaties en is op dit moment doende de 'koppeling' 
tussen de vier vestigingen te realiseren. 
Vijf van de kernteams maken gebruik van het recherchesysteem Octopus. Twee kernteams 
maken gebruik van het recherche basis systeem (RBS). 
Een aantal kernteams geeft aan dat men gebruik maakt van alleenstaande recherche-onder-
steunende computertoepassingen zoals analist notebook. 
De kernteams hebben zelfstandig of via het netwerk van het beheerskorps toegang tot de 
opsporingsystemen NSIS, HKS, OPS en tot open bronnen zoals RDW, Lexis Nexis, Kamer 
van Koophandel, Dun & Bratstreet. Voor een aantal bestanden zoals bestanden van de 
Kamer van Koophandel en het Kadaster is een abonnement noodzakelijk. Deze abonnemen-
ten worden door de politiekorpsen als relatief kostbaar beoordeeld. In enkele gevallen heeft 
het kernteam een abonnement op deze bestanden genomen en stelt deze &armee ook ter 
beschikking aan de regionale recherche of basispolitie. 
De kernteams maken gebruik van de beheers- en bedrijfsvoeringssystemen van de beheers- 
korpsen. De financiele administratie wordt vrijwel altijd afgehandeld in FARAO. Budgetre- 
gistraties op het niveau van projecten zijn in dit systeem eigenlijk niet mogelijk. Op dit 
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moment ontbreken binnen de Nederlandse politie, deugdelijke personeels-, plannings- en 
tijdregistratiesystemen. De systemen Pinfos, DiRoDaRo en PCS hebben belangrijke 
tekortkomingen zodat registratie van aan projecten besteedde uren en middelen niet goed 
mogelijk is. Deze algemene knelpunten werken door op het niveau van de kernteams. 
Slechts in enkele gevallen kon per project inzicht worden verkregen in bestedingen van 
budgetten en uren. In veel gevallen wordt de inzet per project globaal aangegeven als 'acht 
medewerkers gedurende drie maanden' . Landelijk werkt men aan de invoering van nieuwe 
fmanciele en personeelssystemen maar ook de operationele invoering van deze systemen kan 
nog enige tijd duren. 
Cornmunicatie met de LCID verloopt formeel via de RCID. Het gaat daarbij om het 
aanmelden en bevragen van subjecten in het register zware criminaliteit en het vaststellings-
register. Alle CID's van de kernteams hebben direct of via de RCID toegang tot het CIDSI 
(CID-Subjecten index) systeem. 

Knelpunten 
In de gevoerde gesprekken met medewerkers van de teams zijn veel klachten over het 
systeem Octopus naar voren gekomen. Het systeem wordt beoordeeld als gebruiksonvrien-
delijk en de invoer van gegevens is tijdrovend en omslachtig. Het systeem lijkt niet optimaal 
geeigend voor de ondersteuning van de rechercheprocessen van de kernteams. Over het 
systeem RBS zijn in de gesprekken minder negatieve waarderingen naar boven gekomen. 
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de kernteams de facto niet beschikken over een 
goed recherche-systeem. Landelijk is de ontwikkeling van een nieuwe recherchesysteem aan 
de orde (door LOBO en Procam) maar de ontwikkeling en implementatie daarvan is niet op 
korte termijn te verwachten. 
Voor alle kernteams geldt dat een goede informatievoorziening en een goede technische 
infrastructuur essentieel is. Tegelijkertijd kent de informatievoorziening belangrijke tekort-
komingen. De oorzaken van de belangrijkste knelpunten overstijgen het niveau van de 
kernteams veruit. Het gaat om problemen ten aanzien van de standaardisatie van gegevens, 
ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid en efficientie van recherchesystemen en de 
veroudering van de huidige generatie bedrijfs- en beheerssystemen. 

3.10 Samenvatting en conclusies 

• De kernteams verschillen sterk op vrijwel alle deelaspecten van de interne en externe 
organisatie. Er is een groot aantal verschillende vormen geconstateerd ten aanzien van 
de inbedding in de organisatie, de huisvesting, de CID, de faciliteiten, de interne 
structuur en de verdeling van taken en bevoegdheden. 

• Kernteams zijn verbonden aan het kernkorps. De inbedding in het kernkorps loopt 
uiteen. In vrijwel alle gevallen heeft het kernkorps een belangrijke rol bij huisvesting, 
informatievoorziening, beheer en bedrijfsvoering. Het kernkorps is in deze leidend. 
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De mate waarin de kernteams als afzonderlijke eenheden fungeren binnen het kern-
korps loopt uiteen. De niet-grootstedelijke kemteatns zijn qua inbedding in de organi-
satie te zien als afzonderlijke organisatie-onderdelen, die hierarchisch onder de 
korpsleiding zijn gebracht. Enkele grootstedelijke kernteams zijn als afzonderlijke 
eenheid verbonden aan de recherche-divisie van het kernkorps. 

• De betrokkenheid van de korpsleiding loopt uiteen. Als het kemteam is verbonden aan 
de recherche-divisie is er sprake van een afstandelijke rot vaii de korpsleiding. Als het 
kernteam hierarchisch onder de korpschef van het kernkorps is geplaatst is de korps-
leiding vanzdelfsprekend meer betrokken bij het kernteam. Ook in de laatste construc-
tie is echter uiteenlopende betrolckenheid te constateren. 

• Een sterke inbedding van het kernteam in de staande organisatie van het kernkorps 
heeft zowel voordelen als nadelen. Een lcnelpunt dat door betrokkenen binnen de 
kernteams werd genoemd, is dat de 'eigenheid' van het kernteam in het geding !can 
komen. Uit oogpunt van doelmatigheid zijn er echter ook duidelijke voordelen in de 
onderbrenging in de staande organisatie. Middelen en ondersteunende faciliteiten 
kunnen worden gedeeld, waardoor het gebruik doelmatiger is. Bovendien is een 
soepele informatie-uitwisseling gegarandeerd. 

• In de organisatorische context van de kernteams zijn enkele knelpunten naar voren 
gekomen. Allereerst is tot op heden de uitoefening van CID-activiteiten door de 
kernteams niet helder geregeld. In de praktijk levert dit weinig knelpunten op, omdat 
de kernteams stellen dat men werkbare constructies heeft uitgewerkt. Voor de IVA-
onderzoekers was het echter niet gemakkelijk om zicht op uitvoering en controle van 
CID-activiteiten te krijgen. Een tweede knelpunt betreft de eis dat kernteams zelfstan-
dig observatiecapaciteit in de formatie moeten opnemen. In de praktijk wordt flexibel 
met de observatiecapaciteit omgegaan, omdat de kernteams zeer wisselde behoeften 
hebben aan observatiecapaciteit; leegloop en piekbelasting volgen ellcaar op. Tot slot 
leverde bij een kernteam de huisvestingsituatie problemen. Medewerkers van dat 
kernteam signaleerden knelpunten als gevolg van de huisvesting op meerdere locaties 
verspreid over het land, afstemming en coOrdinatie binnen het team zouden daardoor 
worden bemoeilijkt. Deze huisvestingssituatie is echter inherent aan de geografische 
omvang van het betreffende team. 

• In het algemeen lijken de kernteams het gebruik van overige ondersteunende facilitei- 
ten zoals TAP-kamers doelmatig te delen met regionale recherche afdelingen. 

• De organisatiestructuur van de kernteams loopt uiteen. Op verschillende wijze wordt 
het tactisch werk georganiseerd. Bovendien is de koppeling van tactische werkzaam-
heden aan informatieverzameling en -analyse, ondersteuning en projectvoorbereiding 
verschillend georganiseerd. De gekozen organisatiestructuren zijn aangepast aan de 
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specifieke, maar wisselende omstandigheden en voorkeuren van de kernteams. 
Uiteenlopende afwegingen zijn gema' akt, die resulteien in uiteenlopende organisatie-
principes. De vraag welke structuur doelmatig en/of doeltreffend is, is niet in absolute 
zin te beantwoorden. In het ene team wordt meer nadruk gelegd op flexibiliteit en 
wordt gekozen voor bijvoorbeeld een karavaanmodel. In het andere team wordt vooral 
het belang van de samenhang van onderzoeksactiviteiten benadrukt en wordt gekozen 
voor vast teams die zich met een onderzoek bezig houden. 

• De afstemming van werkzaamheden binnen de kernteams geschiedt vooral door 
overleg. Binnen de kernteams komt zeer veel werkoverleg in diverse vormen voor, 
terwijl overige vormen van sturing en afstemming veel minder sterk zijn ontwikkeld. 
De laatste jaren zijn overigens bij verschillende kernteams ook meer geformaliseerde, 
schriftelijke sturings- en afstemmingsinstrumenten in ontwikkeling zoals projectplan-
nen, (tussentijdse) projectevaluaties en rapportages. 

• Ten aanzien van de informatievoorziening is een aantal knelpunten geconstateerd die 
in het algemeen het niveau van de kernteams overstijgen. Een specifiek knelpunt 
betreft het ontbreken van een optimaal recherche ondersteunend systeem. De meeste 
kernteams maken gebruik van het systeem Octopus. Vele respondenten plaatsen 
kanttekening bij dat systeem. 
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4 Middelen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de middelen die de kernteams ter beschikking staan, 
en de wijze waarop deze worden besteed. Achterliggende vragen zijn of de beschikbare 
middelen toereikend zijn, of er zich knelpunten voordoen, en of er sprake is van een 
doelmatige aanwending van middelen. 
Over de doeLmatigheid van de aanwending van middelen, kunnen moeilijk harde uitspraken 
worden gedaan. Niet alleen zijn de te bereiken doelen (waartoe de middelen worden 
ingezet) divers en politiek afhankelijk, bovendien kan geen relatie worden aangetoond 
tussen inzet van middelen en beoogd resultaat (vermindering van de georganiseerde crimi-
naliteit). Wel kan worden gekeken naar de mate waarin de kernteamorganisatie is toegerust 
met instrumenten om de uitvoering van taken te sturen en te beheersen. Daartoe is het 
vereist, dat er inzicht en controle mogelijk is op interne bedrijfsprocessen. 

Verder wordt aandacht besteed aan de invulling van de formatie van de kernteams, zowel 
in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Ook andere aspecten die met personeel te maken 
hebben komen aan de orde, zoals het arbeidsvoorwaardenbeleid, opleiding en scholing, 
werving en eventuele knelpunten daarbij. 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op de 
jaarrekeningen van de teams om vervolgens enkele aspecten van de interne bedrijfsvoering 
te belichten (paragraaf 4.3). De personele invulling komt in paragraaf 4.4 aan de orde. In 
deze paragraaf wordt ook ingegaan op de uiteenlopende arbeidsvoorwaarden/regelingen die 
bij de kernteams werden aangetroffen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste 
conclusies. 

4.2 Financieel 

Jaarlijks moeten de kernteams aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela- 
ties en de Minister van Justitie een aantal stukken verstrekken. VOor 15 november van ieder 
jaar dient het beleidsplan, de vastgestelde begroting van baten en lasten voor het eerstvol- 
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gende kalenderjaar, en de daarbij behorende meerjarenraming voor drie kalenderjaren te 
worden ingediend. Voor 1 augustus dient een jaarrekening en een jaarverslag over het 
voorafgaande begrotingsjaar, voorzien van een accountantsverklaring te worden verstrekt. 
Genoemde stukken vormen de bran van hierna volgende gegevens. De gegevens hebben 
betrekking op de gerealiseerde baten en lasten in 1996 (voor 1997 waren de gegevens nog 
niet voor alle teams beschikbaar). 
De kernteams hanteren in bun financiele verantwoording eenzelfde indeling, welke aansluit 
bij de regio's (volgens de comptabiliteitsvoorschriften van de politie). In een aantal gevallen 
krijgen de kernteams bij het opstellen van bun financiele stukken administratieve ondersteu-
ning van hun kernkorps. 

Baten 
De inkomsten van de kernteams bestaan uit twee stromen. Ten eerste de financiele bijdragen 
van de deelnemende regio's inzake de samenwerkingsverbanden (1% van de politiesterkte). 
Dit komt in 1998 neer op bijna een ton per fte. De tweede stroom is de bijzondere bijdrage 
van 45 duizend per fte vanuit BiZa. In de staat van baten en lasten blijkt dat de kemteams 
verschillend omgaan met het boeken van deze bedragen. Vier van de zes interregionale 
teams verantwoorden alleen de besteding van de bijzondere bijdragen. De andere twee 
hebben de financiele bijdrage van de deelnemende regio's eveneens opgenomen. 
Het LRT is gefinancierd volgens de LRT-beschikking met een doeluitkering vanuit BiZa. 
Het toegekende plafondbedrag in 1996, uitgaande van een formatie van 61 fte bedroeg 8 
miljoen. Met de komst van de fraude-eenheid komt hier vanaf 1998 een aanvullende 
geldstroom vanuit Justitie bij. 

Enkele kernteams hebben daarnaast nog andere inkomsten, zoals rente, bijdrage regiopoli-
tie, of hebben in 1996 de beschikking over voorzieningen uit eerdere jaren gekregen. Dit 
geldt vooral als de kernteams nog in opbouw waren. 
De kernteams beoordelen de beschikbaar gestelde middelen veelal als voldoende voor het 
uitoefenen van bun taak. Ben kemteam maakt melding van een structureel begrotingstekort, 
dat te maken heeft met inhoudingen door de regio's op de normbedragen. 

Lasten 
Het personeel van de kernteams is in de meeste gevallen in dienst van het kernkorps. De 
loonkosten drukken op de begroting van het kernkorps en zijn vaak niet terug te vinden in 
de jaarstulcken van die teams. Wel hebben alle teams een bedrag opgenomen voor 'salaris-
sen' . Wat hieronder wordt verstaan is soms onduidelijk en verschilt per team. In de meeste 
gevallen bevat deze post alle kosten die te maken hebben met overwerk, toelagen, bijdra-
gen, et cetera. Slechts enkele teams specificeren aparte bedragen voor overwerk, toeslagen, 
en dergelijke. De omvang van de bedragen die warden besteed aan 'salarissen' lopen uiteen 
van een paar duizend gulden tot ruim een miljoen. Ben nadere specificatie van deze kosten 
is dan oak gewenst. 
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Bij alle teams is de kostenpost 'overige zaken,en diensten' omvangrijk. Daarnaast hebben 
de niet-grootstedelijke kernteams forse lasten geboekt op de post 'personeel van derden' . 
De overige zaken en diensten worden verder uitgesplitst in opleiding en vorming, huisves-
ting, vervoermiddelen, verbindingen, automatisering, geweldmiddelen en uitrusting, 
operationele activiteiten en overige activiteiten. In figuur 4.1 staat een kostenoverzicht van 
deze posten. In dit overzicht zijn opgenomen het gemiddelde bedrag per team per fte, het 
laagste en het hoogste bedrag. Op deze wijze wordt ook een indruk verkregen van de 
variatie in de bedragen. 

Het blijkt dat bij alle kernteams vervoermiddelen een hoge kostenpost is, gemiddeld ruim 
9 duizend gulden per fte. Ook de huisvesting vormt een omvangrijke kostenpost (bijna 6 
duizend per fte). De opgevoerde bedragen voor huisvesting verschillen niet duidelijk tussen 
kernteams met aparte huisvesting en kernteams die bij het kernkorps zijn ondergebracht. 

Resultaat 
De resultaten per kernteam varieren van een tekort van zeven ton tot een . overschot van zes 
en een halve ton. Deze bedragen zeggen echter niet zo veel, aangezien ze sterk afhankelijk 
van de manier van boekhouden. Zo heeft een team een grote aanschaf ten laste van een 
bepaald boekjaar mogen brengen. Ook de fase waarin het team verkeert is van invloed; het 
team met het grootste overschot is nog in opbouw. Tenslotte is het mogelijk om door het 
treffen van voorzieningen eventuele 'overschotten' te drukken. 
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Figuur 4.1: Kostenoverzicht van uitsplitsing 'overige zaken en diensten' 
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4.3 Interne bedrijfsvoering/verantwoording 

In de vorige paragraaf is naar de besteding van middelen gekeken op basis van de externe 
financiele verantwoording. Daarnaast is de vormgeving van de interne verantwoording van 
belang. In hoeverre bestaat inzicht in en controle op de interne bedrijfsprocessen en hebben 
de kernteams instrumenten om hun interne bedrijfsvoering te bewaken? Voorbeelden van 
zulke instrumenten zijn projectplanning, -bewaking, tijdsregistratie en kwaliteitszorg. Het 
blijkt dat de controle op de interne bedrijfsvoering tot nu toe beperkt is. 

Veelal wordt per project een plan van aanpak gemaakt, waarin ook een inschatting van de 
inzet van personeel en middelen wordt gegeven. De projectbewaking spitst zich echter toe 
op de inhoudelijke voortgang, terwijl kostenoverwegingen nauwelijks een rol spelen. 
Bij een aantal teams wordt tijd geschreven op onderzoek. De managementrapportages die 
hiervan worden gemaakt, geven inzicht in besteding van uren per project in een bepaalde 
periode. Toch worden projecten in geen enkel team achteraf, op projectniveau financieel 
geevalueerd. De verantwoording is periodegericht en niet projectgericht. 
Het belang van projectevaluatie, niet alleen inhoudelijk maar ook financieel, wordt in 
toenemende mate onderkend. Het toerekenen van middelen aan onderzoeken wordt echter 
door de meeste kernteams als ondoenlijk ervaren. Een team specificeert ook de ingezette 
middelen per periode per project. 

Bij Oen team is een kwaliteitssysteem opgezet, zowel volgens de ISO-9000 normen als het 
NKP model. 

4.4 Formatie 

4.4.1 Kwantitatieve invulling 

Bij de oprichting van de kernteams werd in convenanten bepaald dat er interregionale 
politieteams gevormd zouden worden die gezamenlijk een procent van de Nederlandse 
politiesterkte beslaan. De vaststelling van de sterkte van ieder kernteam afzonderlijk werd 
in de praktijk vertaald door de personele sterkte van een kernteam af te leiden van de 
formatie van de deelnemende regiokorpsen gezamenlijk. 

Bij de beschrijving van de sterkte van de kernteams is een aantal begrippen van belang. We 
zullen deze begrippen hier kort toelichten 
• Organieke sterkte: sterkte zoals berekend op grond van de formatie van de dragende 

korpsen. 
• Feitelijke sterlcte: feitelijk ingevulde sterkte. 
• Feitelijke formatie: formatie van een team, inclusief detacheringen van derden. 
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• 	Vaste kern: het gedeelte van de formatie dat voor langere periode in dienst is van het 
kernteam 

In 1994 vond een eerste evaluatie van de kernteams plaats, resulterend in het rapport 'Tot 
de kern' (Boetzelaar en Mol Lous, sept. 1994). Een van de bevindingen in het evaluatierap-
port 'Tot de kern' was dat 'het kernteam als herkenbare eenheid binnen het regiokorps 
nergens gerealiseerd was in de aantallen die ten tijde van de ondertekening van de conve-
nanten voor ogen stonden'. Een vaste kern wordt echter van belang geacht voor de kwaliteit 
en continuiteit van de teams. Besloten werd om de verhouding vast en flexibel deel vast te 
stellen op 80% vast en 20% flexibel. 

De situatie bij de kernteams in het najaar van 1994 week daarvan sterk af, aldus tot de kern. 
De cijfers zijn weergegeven in tabel 4.2. 

Tabel 4.2: Sterkte van de kemteams in 1994. 

Bron: Interne nota Ministerie van Justitie t.b.v. evaluatierapport 'Tot de kern'. 

Feitelijke sterkte 	Vaste kern 

Amsterdam 	 54,5 	 ? 
Noord-Oost Nederland 	 90 	 54,5 
Haaglanden 	 65 	 36 , 
Rotterdam 	 65 	 46 
Randstad Noord en Midden 	 65 	 40 
Zuid-Nederland 	 65 	 32 

De werkingsduur van de kernteam-convenanten is voorzien tot eind 1997. Daarvoor in de 
plaats komt de Regeling kernteams. Vooruitlopend op de vaststelling van de Regeling zijn 
de convenanten met onbepaalde tijd verlengd. Volgens de nieuwe regeling is de personele 
omvang van een kernteam uitgedrukt in fte het equivalent van 1% van de aan de deelnemen-
de regionale politiekorpsen toebedeelde budgetverdeeleenheden. De vaste kern komt 
overeen met 80% van de organieke sterkte van het team. De sterkte zoals die er voor de 
kernteams uit moet zien ingevolge de nieuwe kernteamregeling is weergegeven in tabel 4.2. 
Aangegeven is de sterkte die de teams dienen te hebben op grond van de formatieve van de 
regio's in het samenwerkingsverband en het aantal fte's dat vervolgens voor langere periode 
in dienst moet zijn. 
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Tabel 4.3: Sterkte volgens de concept-Regeling ken:teams. 
Kernteamregeling 

1998 	 Organieke sterkte 1% 	Vaste kern (80%) 

Amsterdam 	 61 	 49 
Noord-Oost Nederland 	 101 	 81 
Haaglanden 	 57 	 45 
Rotterdarn 	 61 	 49 
Randstad Noord en Midden 	 59 	 47 
Zuid-Nederland 	 78 	 63 

Bron: Regeling Kemteams. 

In de praktijk blijken de meeste teams toch niet met een flexibele component te werken. De 
formatie wordt zo veel mogelijk met 'vaste medewerkers ingevuld. Naast de kernteamme-
dewerkers zijn bij alle teams mensen van bijzondere opsporingsdiensten gestationeerd. In 
hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de inzet van personeel van Bijzondere Opsporings-
diensten bij de kernteams en de manier waarop dit is vormgegeven. 

Bind 1997 wijlct de feitelijke sterkte van de teams soms aanzienlijk af van de organieke 
sterkte. Bij een team ligt de feitelijke formatie 12 fte onder de organieke sterkte. Dit heeft 
met name te maken met een aantal moeilijk vervulbare vacatures bij dit team. 
Vier teams zitten rond de norm, terwij1 de twee andere teams duidelijk boven hun organieke 
sterkte zitten (8 en 9 fte's). Bij die laatste teams is clan sprake van een groot aantal door 
andere organisaties gedetacheerde medewerkers en bij een kernteam voorts van additionele 
financiering van formatieplaatsen door de dragende politieregio's. 
De organieke sterIcte zoals weergegeven in tabel 4.3 komt dus bij het merendeel van de 
kernteams overeen met het feitelijk aantal personeelsleden dat men in dienst heeft. 

4.4.2 Kwalitatieve invulling 

Herkomst 
Met uitzondering van het LRT betrekken de kernteams hun personeel in principe van de 
dragende regiokorpsen. De helft van de kernteams houdt bij het werven van personeel 
rekening met de verhouding in de geldelijke verdeelsleutel over de regio's. Voor de overige 
teams, dit zijn met name de randstedelijke teams, geldt dit in mindere mate. Door woon-
werk afstand en verschil in gerichtheid op en ervaring met georganiseerde criminaliteit, 
blijkt het in de praktijk soms moeilijk om recht te doen aan de regionale verdeelsleutel. 

Functionele samenstelling 
In hoofdstuk 3 is gebleken dat de verschillende teams een grote verscheidenheid in opbouw 
van de organisatie en verdeling van taken en bevoegdheden tussen onderdelen en medewer- 
kers laten zien. Daarnaast bestaan er ook verschillen in soorten functies die worden aan- 
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getroffen. Dit bemoeilijkt het categoriseren van de formatie naar typen werkzaamheden. 
Met name de functies die zijn gedefinieerd binnen de functionele groepen zoals informatie 
en analyse, zijn moeilijk onder een noemer te brengen. 
We hebben de volgende typen werkzaamheden onderscheiden: recherche (tactisch en 
fmancieel), observatie, CID, projectleiding en administratief/ondersteunend. Het 'gemiddel-
de team' heeft de volgende formatieve opbouw: 42% recherche, 20%* observatie, 10% CID, 
6% projectleiding/coordinatoren en 8% administratieve ondersteuning. De overige capaci-
teit wordt op diverse manieren ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om misdaadanalisten, 
projectvoorbereiders, strategisch analisten, thema deskundigen, psychologen, accountants 
et cetera. 

Als de teams onderling worden, vergeleken blijken 5 van de 7 teams qua recherchecapaciteit 
dicht rond het gemiddelde te zitten. Een team heeft een relatief beperkt deel van de capaci-
teit besteed aan recherche functies en een relatief groot deel bestaat uit observatie capaciteit. 
Bij een team is meer dan de helft van het personeel ingezet als rechercheur. Dit team laat 
eveneens een bovengemiddelde inzet van observatiecapaciteit zien. 

4.4.3 Arbeidsvoorwaarden 

Aanstelling 
Bij vijf van de zeven teams treden kernteammedewerkers in dienst van het kernkorps en 
worden daar opgenomen in de formatie. Op deze manier worden de arbeidsvoorwaarden 
van de uit verschillende regiokorpsen afkomstige medewerkers enigszins gelijk getrokken. 
In enkele gevallen zijn aanvullende rechtspositionele afspraken gemaakt ten opzichte van het 
beheerskorps (reiskosten, voertuigen voor woon-werkverkeer en dergelijke). 

Een team werkt met detachering vanuit de moederkorpsen, zodat binnen het team verschil-
lende rechtsposities van toepassing zijn. Aanvullend heeft dit kernteam een raamregeling 
opgesteld. Binnen dit kernteam bestaat ontevredenheid over de verschillende arbeidsvoor-
waarden. Ook in een ander kernteam is met dit model gestart, maar worden medewerkers 
sinds 1996 via het kernkorps aangesteld. Verschillende arbeidsvoorwaarden bestaan ook 
binnen dit team, omdat medewerkers die voor 1996 in dienst zijn getreden de bestaande, 
oude regeling konden continueren. 

Aanstellingsduur 
Kernteammedewerkers worden bij vijf van de zeven teams aangesteld voor bepaalde tijd, in 
alle gevallen voor minimaal 4 en maximaal 6 jaar (met uitzondering van, van een team, dat 
voor de functie van observant een minimale aanstellingsduur van 3 jaar hanteert). 
Een team hanteert alleen een minimumtermijn van 4 jaar, omdat er geen juridische basis is 
voor een maximumaanstellingsduur in de CAO van het kernkorps. Bij het andere team 
treden medewerkers in vaste dienst volgens de CAO van het kernkorps. Dit team werkt 
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daarnaast met flexibel inzetbare medewerkers, die voor de duur van een project lcunnen 
worden opgeroepen. 
Medewerkers van enkele teams bepleiten een langere aanstellingsduur of een aanstelling 
voor onbepaalde tijd. Een van de redenen die worden genoemd is dat het opleiden van een 
rechercheur tot een goed kernteamrechercheur al circa 2 jaar in beslag neemt. Een team 
biedt specialistische medewerkers zonder politieachtergrond een vaste aanstelling, omdat het 
anders niet mogelijk zou zijn om aan geschilcte mensen te komen. Er zijn ook voorstanders 
van de maximale aanstellingsduur van 6 jaar. Zij hechten belang aan het roulatieprincipe, 
en beoordelen het regelmatig verversen van de capaciteit als positief. 
Enkele teams zijn bezig met 'uitstroombeleid', om te voorkomen dat stralcs grote groepen 
rechercheurs tegelijkertijd verdwijnen. 

Terugkeergarantie 
De meeste kernteammedewerkers hebben na beeindiging van de kernteamperiode een 
terugkeergarantie naar hun moederkorps. Er bestaat echter in de waarneming van de 
medewerkers van de kernteams grote ongelijkheid, zowel tussen als binnen kernteams, over 
de wijze waarop deze terugkeergarantie is vormgegeven. In de meeste gevallen bestaat een 
terugkeergarantie naar functieniveau. De medewerkers verwachten bij terugkomst in de 
basis politie zorg terecht te komen. Slechts enkele moederkorpsen garanderen terugkeer 
naar dezelfde afdeling, of specifiek terugkeer in het recherchewerk. 

De onduidelijkheid ten aanzien van de terugkeer wordt door veel kernteammedewerkers als 
knelpunt ervaren. Zij doen gedurende de kernteamperiode specialistische kennis op, en 
moeten maar afwachten of ze na terugkeer bij het moederkorps daar nog iets mee kunnen 
doen, zo is het gevoelen. Gegevens over de wijze waarop teruggekeerde medewerkers bij 
de moederkorpsen worden ingezet, zijn vanwege de korte bestaansgeschiedenis van de 
kernteams nog niet beschikbaar. Toch is dit zeker een punt van aandacht. Als de regionale 
korpsen in het kader van hun roulatiebeleid, de teruggekeerde goed opgeleide rechercheur 
in de basis politie zorg inzetten, kan er spralce zijn van lcapitaalvernietiging. Het is maar de 
vraag of er dan iets terechtkomt van de kennisoverdracht naar de regio's na terugkeer. Zelfs 
als voormalig kernteamrechercheurs wel terugkeren in de regionale recherche, !can de 
meerwaarde beperkt zijn door een te eenzijdige gerichtheid. 
In dit kader wordt door meerdere geinterviewden op de werkvloer kritiek geuit op de 
'generalistencultuur' binnen de politie. Het formeren van specialistische teams enerzijds en 
het roulatiebeleid anderzijds kunnen met elkaar op gespannen voet komen te staan. 

Loopbaan en beloning 
Een dienstverband bij een kernteam is volgens velen geen goede keuze als je carriere wilt 
maken bij de politie. De werkzaamheden bij de kernteams zijn specialistisch en vergen veel 
investering in kennis en middelen, maar de waardering voor deze specialistische kennis is 
buiten de kernteams gering. Dit blijlet bijvoorbeeld uit beloningsstructuren. Deze is zodanig 
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dat binnen de basis politie zorg veelal hogere schalen bereikbaar zijn dan binnen het 
recherchewerk. 
Verder waren de mogelijkheden voor promotie tijdens de kernteamperiode tot voor kort 
beperIct. Veelal diende daarvoor eerst toestemming van het moederkorps te worden verkre-
gen. Ook zou het voorkomen dat rechercheurs die wel promotie maken, terugvallen in 
schaal als ze terugkomen bij het moederkorps (terugkeergarantie naar oude schaal). Naar 
verluidt zijn thans tussen BiZa en de politieregio's afspraken gemaakt die deze problemen 
oplossen. 

De inschaling en beloning van medewerkers bij de kernteams geschiedt volgens de gebrui-
kelijke politieschalen. Een team heeft nieuwe functie omschrijvingen gemaakt (voorgelegd 
aan de FUWA) voor specialistische functies, waardoor het mogelijk is om met name 
financiele mensen wat meer te bieden. Dit initiatief lijkt navolging te krijgen in andere 
kernteams. 

Werving/verloop 
Slechts twee van de zeven teams ondervinden geen problemen bij het werven en behouden 
van kwalitatief goed personeel. De overige teams hebben moeite om (een deel van) hun 
vacatures te vervullen. Als oorzaken worden genoemd het wegkopen van goed opgeleide 
specialisten en de al eerder genoemde 'generalistencultuur' binnen de politie (zie ook 
'carriere en beloning'). De grotere waardering voor generalisten zou negatief zijn voor de 
ontwikkeling van het kernteamconcept. Een team heeft moeite om personeel bij een van de 
dragende korpsen te werven en zou graag landelijk werven. Een ander team kan moeilijk 
aan goed personeel komen, omdat de regio's hun goede mensen willen vasthouden en 
vacatures niet altijd doorspelen. 
Enkele teams zouden graag landelijk werven. Het is echter maar de vraag of dit een 
oplossing biedt voor de wervingsproblemen binnen de kernteams. Door de tijdelijke 
aanstelling zullen mensen niet snel bereid zijn om te verhuizen, zodat de werving in de 
praktijk toch sterk regionaal georienteerd zal zijn. Zo heeft het LRT ervaren dat de moge-
lijkheden om op landelijk niveau te werven beperkt zijn. Ook de kernteams die een groot 
geografisch gebied bestrijken, hebben (meer) moeite om personeel uit de verder weg 
gelegen korpsen te betrekken. 

Opleiding en scholing 
In 1994 heeft de werkgroep Deskundigheidsbevordering Kernteams, de zogenaamde 
werkgroep 'Behling' , de eerste aanzetten gegeven tot het formuleren van kwaliteitseisen 
voor leden van een kernteam. Deze werkgroep heeft in algemene zin opleidingseisen 
geformuleerd waaraan kernteamleden moeten voldoen (bron: concept kernteam Regeling). 

Bij de meeste teams is het gebruikelijk dat nieuwe mensen standaard een aantal opleidingen 
krijgen. Daarnaast wordt op individueel niveau de opleidingsbehoefte in kaart gebracht, 
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soms wordt dit vastgelegd in individuele convenanten. Een team heeft geen actief scholingsbeleid. 
Enkele teams hebben eigen cursussen ontwikkeld, die de eigen visie op recherche weerspie-
gelen. 
Twee teams hebben een eigen opleidingstraject voor beginnend rechercheur opgezet om 
jonge politiemensen via een soort stage het recherchevak te leren. Beide teams hebben 
problemen om aan goed personeel te komen, en proberen op deze manier daar iets aan te 
doen. 
Een aantal kernteams biedt medewerkers ook de mogelijkheid om buiten de politieschool 
opleidingen te volgen (heao, praktijkdiploma boelchouden). De aantreldcelijke opleidingsmo-
gelijkheden wordt door een team gezien als een instrument om mensen voor het team te 
interesseren (aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden). 

In figuur 4.1 (paragraaf 4.2) kan worden afgelezen dat de teams in 1996 gemiddeld f 900,- 
per fte aan opleiding hebben besteed. Als ook naar 1997 en 1998 wordt gekeken (voor 
zover hierover gegevens beschikbaar zijn) is een stijgende lijn in de opleidingsbudgetten te 
constateren. Een team heeft een deel van haar opleidingskosten in de post 'salarissen' 
opgenomen. Daardoor kan geen volledig beeld van de aan opleiding en scholing bestede 
gelden worden verkregen. 
Het bedrag dat gemiddeld per fte aan opleiding en scholing wordt uitgegeven lijkt erg laag 
in verhouding tot de hiervoor beschreven scholingsinspanningen. Wellicht is ook bij andere 
teams een deel van de kosten voor opleiding en scholing in de post ' salarissen' terecht 
gekomen. 

Door de regionale recherche wordt aangegeven dat qua scholing en opleiding het onder-
scheid tussen regionale rechercheurs en kernteam rechercheurs niet terecht is. Ook op 
regionaal niveau zou men behoefte hebben aan dezelfde cursussen en expertise. 

4.5 Samenvatting en conclusies 

• De inkomsten van de kemteams bestaan uit twee stromen: een bijdrage van de deelne-
mende regio's, gebaseerd op 1% van de sterIcte en een bijdrage van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 45.000,- per fte. Het LRT wordt 
volledig door dat ministerie gefinancierd. De aan de kernteams ter beschikking 
gestelde gelden worden over het algemeen als toereikend beschouwd voor het uitoefe-
nen van hun taak. In de financiering van de kernteams zijn overigens verschillen 
aangetroffen. Met name de wijze waarop de regionale component ter beschikking 
komt van de kernteams loopt uiteen. Een en ander is mede afhankelijk van uiteenlo-
pende constructies op het gebied van huisvesting en ondersteuning. 

• De verantwoording van de besteding van deze middelen is op enkele punten voor 
verbetering vatbaar. Zo gaan de teams verschillend om met het boeken van fasten die 
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betrekking hebben op personeel en opleidingen. Verder wordt de besteding van de 
financiele bijdrage van de regio (1% van de politie'sterkte) door de meeste teams niet 
verantwoord. De salaris kosten zijn in vele gevallen niet terug te vinden in de kern-
teambegroting, omdat deze drukken op de begroting van het kernkorps. In de financi-
ele verantwoording ligt het accent op de besteding van middelen (de lasten). De 
batenkant is onderbelicht. 

• Op projectniveau is de financiele verantwoording beperkt. Bij de meeste kernteams 
worden projecten achteraf wel inhoudelijk, maar niet financieel geevalueerd. Bij de 
projectbewaking spelen financiele afwegingen over het algemeen geen grote rol. 

• De kernteams kennen een uiteenlopende omvang. Het kleinste kernteam kent een 
formatie van 54,5 fte's, het grootste kernteam kent een formatie van 90 fte's (exclu-
sief de recentelijk opgerichte eenheden die beheersmatig bij de kernteams zijn onder-
gebracht). Het 'gemiddelde kernteam' heeft de formatie als volgt samengesteld: 42% 
recherche (operationeel + financieel), 20% observatie, 10% CID, 6% projectlei-
ding/coordinatoren, 8% administratieve ondersteuning 14% overig. Meer dan drie 
kwart van het personeel wordt dus ingezet bij het primaire (recherche)proces. Deze 
verdeling is bij vijf van de zeven kernteams in grote lijnen terug te vinden. Twee 
teams wijken behoorlijk af. 

• Bij de meeste kernteams treden de medewerkers in dienst van het kernkorps en gelden 
de arbeidsvoorwaarden van dat korps. In enkele gevallen zijn aanvullende rechtsposi-
tionele afspraken gemaakt. Bij de meeste kernteams worden medewerkers voor een 
bepaalde periode aangesteld. De periode is vier tot zes jaar. 
Binnen en tussen de teams zijn er verschillen op arbeidsvoorwaardelijk gebied. De 
verschillen betreffen met name de aanstellingsduur, terugkeergarantie, reiskostenrege-
ling, faciliteiten, overwerkmogelijkheden en dergelijke. Op de werkvloer heerst nogal 
wat kritiek op de wijze waarop de tenigkeer van het kernteam naar de korpsen van 
herkomst vorm krijgt. 

• Er bestaat, naar de mening van vele respondenten op de werkvloer, een spanningsveld 
tussen de 'generalistencultuur' binnen de politie en de vereisten en kenmerken van 
specialistische rechercheteams. Gesteld werd dat er geringe waardering bestaat voor 
specialistisch werk, waardoor een dienstverband bij een kernteam geen goede car-
rierestap binnen de politie zou zijn. De werving van personeel zou hierdoor bemoei-
lijkt worden. Bovendien leefde de veronderstelling dat de kans groot is, dat mensen 
na de kernteamperiode in de basis politie zorg terug keren. De opgedane (specialisti-
sche) kennis en ervaring wordt dan niet benut. Vele respondenten stelden dat de 
kennisoverdracht naar de regio's zal beperkt zijn als rechercheurs niet terug keren in 
het recherchevak. 
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• De meeste teams ondervinden problemen bij het werven van kwalitatief goed perso-
neel voor een deel van de functies. Als oorzaken werden de Lange reistijden (door de 
tijdelijke aanstelling zullen mensen niet snel bereid zijn ern te verhuizen) en de tot 
voor kort geringe promotiemogelijkheden tijdens de kernteamperiode genoemd. Ook 
de beperkte beschikbaarheid van specialisten speelt bij een enkel kernteam een rol. 

• De PEC heeft in haar aanbevelingen gesteld dat voor de medewerkers van de kern-
teams aparte opleidingsmodulen in recherche-technieken, regelgeving en vaardigheden 
moeten worden ontwikkeld. Hoewel de meeste teams een uitgebreid scholingspro-
granuna voor hun medewerkers hebben opgesteld, zijn de in 1996 bestede opleidings-
gelden gering (1 900,- per fte). Op dit moment is niet duidelijk of het geringe oplei-
dingsbedrag kan worden verklaard door de manier waarop de opleidingsgelden zijn 
geboekt (ook op andere posten?), of dat in 1996 weinig opleidingen zijn gevolgd. 
Vanaf 1996 is een stijgende lijn in de opleidingsbudgetten te constateren. Helaas 
waren niet alle voor alle kernteams de gegevens over 1997 beschikbaar voor de 
onderzoekers. 

• Naar verluidt genieten kernteammedewerkers voorrang bij opleidingen op de recher-
cheschool. Door medewerkers van regionale recherche-eenheden wordt aangegeven 
dat het onderscheid qua scholing en opleiding tussen regionale rechercheurs en 
kernteam rechercheurs niet terecht is. Ook op regionaal niveau zou men behoefte 
hebben aan dezelfde cursussen en expertise. 
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5 Beheer, gezag en aansturing van de 
kernteams 

5.1 Inleiding 

De kernteams zijn ingebed in het Nederlandse politiebestel. Dat bestel wordt gekenmerkt 
door een regionale organisatie van de politie en een scheiding tussen gezag en beheer. 
Belangrijke personen in het gezag, het beheer over en de leiding van de politie zijn: 
• de korpsbeheerder, verantwoordelijk voor het beheer van het korps; 
• de hoofdofficier van justitie, verantwoordelijk voor het gezag over de strafrechtelijke 

rechtshandhaving en medeverantwoordelijk voor het beheer in de regio; 
• het regionaal college als hoogste bestuursorgaan dat begroting en beleid vaststelt en 

de korpsbeheerder controleert; 
• de individuele burgemeesters in een regio, verantwoordelijk voor het gezag over de 

openbare orde in een gemeente; 
• de korpschef die als hoofd van het politiekorps leiding geeft aan het korps. 
Met uitzondering van de individuele burgemeesters i  hebben al deze partijen ook een rol in 
gezag, beheer en leiding over de kernteams. 
De kernteams zijn, met uitzondering van het LRT, interregionale samenwerkingsverbanden 
die worden gedragen door meerdere regionale politiekorpsen. Voor deze samenwerkings-
verbanden dienen afzonderlijke voorzieningen te worden getroffen, waarmee gezag, beheer 
en leiding van de kernteams wordt geregeld. Tot op dit moment is een en ander geregeld via 
convenanten tussen de politieministers en de korpsbeheerders en hoofdofficieren betrokken 
bij de regionale korpsen. Er ligt een regeling kernteams voor, die de convenanten zal 
vervangen. Met deze regeling wordt een wettelijke basis gegeven aan de kernteams. Daartoe 
zal ook een aanpassing in het Besluit beheer regionale politiekorpsen worden aangebracht 
als gevolg van de evaluatie van de Politiewet 1993. 
De nieuwe kernteamregeling legt een aantal zaken betreffende beheer en leiding over de 
kerntearns vast. De rol van de verschillende actoren blijft in de regeling nagenoeg ongewij- 

1 	Bij een kernteam werden overigens regelmatig bijeenkomsten van het Regionaal College gehouden 
waarbij het functioneren van het kernteam aan de orde kwam. 
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zigd. In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop bij de kernteams tot nu toe invulling 
is gegeven aan beheer, gezag en leiding van de kernteams. 

5.2 Beheer: formele invulling en praktische betekenis 

De kemteams zijn, met uitzondering van het LRT, interregionale samenwerkingsverbanden. 
In de convenanten is bepaald dat de korpsbeheerder van een regiokorps, mede namens zijn 
ambtgenoten van de overige regiokorpsen het beheer voert over het kernteam. 
Het aantal ambtgenoten dat daarbij van belang is loopt uiteen. De grootstedelijke kemteams 
zijn samenwerkingsverbanden van twee politieregio's, waarbij de korpsbeheerder van de 
grootstedelijke regio tevens korpsbeheerder van het kernteam is. De niet-grootstedelijke 
teams zijn samenwerkingsverbanden van 4 tot 9 politieregio's. 

De korpsbeheerder is beheersmatig verantwoordelijk voor het kernteam, het gezag berust 
volledig bij het openbaar ministerie. In de driehoek overleggen korpsbeheerder, hoofdoffi-
cier en politiechef over zaken betreffende het kernteam. 
De wijze waarop de korpsbeheerder wordt geinformeerd over het kernteam varieert. In de 
horizontale convenanten (tussen de driehoeken van de regio's in het samenwerkingsverband) 
is veelal vastgelegd dat plannen van aanpak, voortgangsrapportages en begrotingen perio-
diek worden besproken in de driehoek. Bij de meeste kernteams wordt periodiek een 
voortgangsrapportage voorgelegd aan de korpsbeheerder en de overige leden van de 
driehoek. Voor een kernteam is onduidelijk in hoeverre formele rapportages worden 
vervaardigd voor de driehoek. 

Er zijn 3 kemteams die een aparte driehoek voor kemteamzaken kennen, twee niet-grootste-
delijke kernteams en het LRT. Bij de niet-grootstedelijke kernteams participeren naast de 
leden van de driehoek ook de kernteamchef en de coordinerend officier van justitie in het 
driehoeksoverleg. Bij het LRT is sprake van een beheersvierhoek, waarin naast korpschef 
en hoofdofficier de beide politieministers participeren. In de overige gevallen loopt het 
kernteam mee in de reguliere driehoek. In de driehoek wordt de korpsbeheerder geInfor-
meerd over voortgang, onderzoeken en dergelijke. 
Veelal is in de horizontale convenanten vastgelegd dat een aantal documenten in de driehoek 
besproken moet worden, namelijk begroting, plan van aanpak en voortgangsrapportage. Bij 
een aantal kernteams zijn ook periodieke managementrapportages beschikbaar. 
Naast formele informatie-uitwisseling in de driehoek en via documenten is vooral ook 
mondelinge informatie-uitwisseling van groot belang; met name via intensief contact met de 
hoofdofficier en/of de politiechef. 

Het overleg van de driehoek functioneert volgens betrokkenen bij de meeste kernteams 
goed. Slechts ten aanzien van de vierhoek voor het LRT worden bezorgde geluiden naar 
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voren gebracht. Met name de aanwezigheid van twee beheerders met uiteenlopende verant-
woordelijkheden en opvattingen zou aanleiding geven tot een wat moeilijke situatie. 

De beheerders van de interregionale kernteams hebben tot taak hun ambtgenoten uit de 
dragende regio's te informeren over het kernteam. Ditzelfde geldt voor de hoofdofficieren. 
Voor deze taak zijn uiteenlopende constructies in het leven geroepen. Bij twee grootstedelij-
ke kernteams is deze taak zeer beperkt ingevuld. Er is geen geformaliseerd overleg. 
Een derde grootstedelijk kernteam en een van de niet-grootstedelijke teams heeft vier maal 
per jaar een gezamenlijke driehoek, waarin overleg wordt gepleegd met alle korpsbeheer-
ders, hoofdofficieren en korpschefs die betrokken zijn bij het kernteam. Voor het betreffen-
de grootstedelijke kernteam is deze 'dubbele driehoek' het belangrijkste afstemmingsorgaan. 
De praktijk tot nu toe is dat zaken vooral in de dubbele driehoek worden geregeld. In de 
reguliere driehoek van het kernkorps wordt zelden over het kernteam gesproken. In de 
gezamenlijke driehoek bij beide kernteams wordt 2 maal per jaar gesproken over rapporta-
ges en 2 maal per jaar wordt gesproken over inhoudelijke zaken, opsporingsmethoden en 
dergelijke. De kernteamleider wordt veelal gevraagd om een presentatie te geven. 
Een van de niet-grootstedelijke kernteams belegt twee maal per jaar een superdriehoek, 
waaraan de betrokkenen uit de negen regio's deel kunnen nemen. De belangstelling voor 
deze superdriehoek loopt volgens betrokkenen terug. 
Het aantal politieregio's is sterk van invloed op de beheersconstructie en de noodzakelijke 
afstemming. 

Alle korpsbeheerders die wij in het kader van dit onderzoek hebben gesproken pleiten voor 
een sterke regionale binding van de kernteams. Een van de geInterviewde korpsbeheerders 
stelde dat zijn betrokkenheid sterk raakt aan zijn verantwoordelijkheid voor regionale 
veiligheid en leefbaarheid. Beslissingen ten aanzien van sterkte van het kernteam raken dan 
ook de kern van de verantwoordelijkheden omdat kernteam en regionale recherche in dit 
opzicht communicerende vaten zijn. 

De positie en verantwoordelijkheden van de korpsbeheerder wordt mede naar aanleiding 
van Van Traa nader bepaald 2 . De korpsbeheerder wordt ook aangesproken op de toepassing 
van opsporingsmethoden. 'De verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder richt zich op de 
inzetbaarheid, veiligheid en integriteit van het korps.' Hij dient er voor te zorgen dat hij op 
de hoogte is van belangrijke opsporingsmethoden die hij beoordeeld tegen de achtergrond 
van zijn eigen verantwoordelijkheid3 . Een van de korpsbeheerders heeft aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bericht dat hij wel verantwoordelijk wil en kan 

2 	Brief betreffende reactie met betrekking tot het rapport van de Parlementaire Enquetecommissie 
Opsporingsmethoden d.d. 27 April 1996 kenmerk Justitie 553538/96 Biza EA 96/U 1339. 

3 	Idem. 
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zijn voor het beheer van het budget, maar geen verantwoordelijkheid kan dragen voor het 
opsporingswerk dat wordt verricht. 
De wijze waarop de korpsbeheerders hun taken en bevoegdheden uitoefenen is sterk 
afhankelijk van de persoonlijke achtergrond en persoonlijke betrokkenheid bij vraagstukken 
van zware georganiseerde criminaliteit, alsmede van de beschikbare tijd en het vertrouwen 
in de ondersteunende organisatie. Vanzelfsprekend heeft de korpsbeheerder geen tijd om 
feitelijk leiding te geven aan het kemteam en dat is ook niet zijn taak. Interne beheerszaken 
worden in grote mate overgelaten aan de korpsleiding. Budgetten zijn in hoge mate geoor-
merld voor het kernteam. Operationele aansturing en strafrechtelijke aanpak is de verant-
woordelijkheid van het OM. De beheersdriehoek ziet bier op hoofdlijnen wel op toe. De 
mate waarin de korpsbeheerders worden geinformeerd en betrolcken is een kwestie van 
verhoudingen en afspraken. Zo zal de korpsbeheerder wel geinformeerd willen worden over 
bijzondere opsporingsmethoden, voor zover deze aan de orde zijn. 
Een deel van de korpsbeheerders blijft op grote afstand van inhoudelijke zaken. Enkele 
korpsbeheerders sturen actief mee in de driehoek en spreken ook mee over inhoudelijke 
zaken. De aangrijpingspunten voor stiffing door de korpsbeheerder liggen naast het financi-
ele vlak in het bijzonder op het terrein van veiligheid en integriteit. Als de veiligheid van 
het politiepersoneel of de integriteit van de organisatie (door gebruik van ontoelaatbare 
methoden) in het geding is, is de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder aan de orde. 

Uit de gesprekken met de kernteams, de korpsbeheerders en de hoofdofficieren komen 
weinig Icnelpunten naar voren met betrekking tot het beheer. Ben knelpunt voor enkele 
beheerders is de beperkte stuurmogelijkheid, die wel veel inspanning vereist. Voor een 
relatief klein bedrag moeten ingewikkelde en omslachtige beheersprocedures worden 
gevolgd. 
Ben ander knelpunt dat in enkele niet-grootstedelijke kernteams wordt genoemd is de 
geringe betroldcenheid van een of meer politieregio's. Volgens sonunigen binnen de 
kernteams wijst dit op gering draagvlak voor de kernteams, volgens anderen juist op 
toenemende tevredenheid met de koers en de leiding die daaraan gegeven wordt door het 
kernkorps. Een nadere toets van deze stellingen was binnen het kader van dit onderzoek niet 
mogelijk. 

5.3 Gezag: constructies en werldng in de praktijk 

Het gezag over de kernteams berust bij het openbaar ministerie. De hoofdofficier van het 
kernkorps is verantwoordelijk voor de gezagsuitoefening over het kernteam en daarnaast 
overigens ook medeverantwoordelijk voor het beheer. De hoofdofficier geeft sturing aan het 
kernteam via prioriteitsstelling (in de CCZ), en oefent het gezag uit over de opsporing, de 
zaalcsafhandeling en de CID-informatie in het arrondissement. 
De wijze waarop binnen de parketten invulling wordt gegeven aan deze verantwoordelijk- 
heid varieert. Voor alle kernteams is een coordinerend of kernteamofficier benoemd. Bij 
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vijf kernteams rapporteert de coordinerend officier van justitie direct aan de hoofdofficier. 
Bij twee kernteams verloopt de verantwoordings- en rapportagelijn via de recherche-
officier. Bij vrijwel alle kernteams werd gerapporteerd dat er frequent overleg is (minimaal 
wekelijks) tussen coordinerend officier van justitie en rechercheofficier of hoofdofficier. 

De coordinerend officier van justitie is verantwoordelijk voor het kernteam als geheel en 
fungeert ook als aanspreekpunt voor het team en vooral de teamleider. In veel gevallen is 
er sprake van een zeer hechte samenwerking tussen kernteamleider en coordinerend officier 
van justitie. De coordinerend officier van justitie stuurt de projectvoorbereiding aan en hij 
is over het algemeen nauw betrokken bij personele en organisatorische vraagstukken, 
alsmede de algemene voortgang van de opsporingswerkzaamheden. 
De mate waarin de coOrdinerend officier van justitie beschikbaar is voor het kernteam 
varieert. Bij enkele kernteams was de coordinerend officier van justitie grotendeels vrijge-
steld voor kernteamactiviteiten, bij enkele andere kernteams was de beschikbare capaciteit 
aanmerkelijk minder. Dit komt ook terug in de frequentie van het contact tussen kerntearn 
en coordinerend officier. Bij de helft van de kernteams is er vrijwel dagelijks contact tussen 
kernteam en coordinerend officier en bij de helft is dit ongeveer wekelijks. 

Evenals bij de kerntearns zelf was ten tijde van dit onderzoek ook bij de parketten een 
wisselende verdeling van verantwoordelijkheid voor de CID te constateren. Voor twee 
kernteams is de coOrdinerend officier van justitie tevens CID-officier. De coordinerend 
officier van justitie stuurt in die teams ook de CID-activiteiten aan. Bij de overige kern-
teams is er naast de coordinerend officier van justitie een aparte CID-officier die verant-
woordelijk is voor de aansturing van de totale CID in de politieregio. Bij twee kernteams 
is deze scheiding overigens recent aangebracht. De CID-officier is verantwoordelijk voor 
de informatieverzameling door de CID. De eindverantwoordelijkheid inzake de gehanteerde 
opsporingsmethoden ligt bij de zaaksofficier. 

De scheiding tussen CID-officier en coOrdinerend officier van justitie is in lijn met de 
aanbeveling van Van Traa om CID-informatie, tactische informatie en toezicht te scheiden. 
Vanuit enkele kernteams waar deze scheiding bij het OM ook was aangebracht, werd 
gesteld dat dit niet de voorkeur van het team zelf had. Bij de meeste kernteams werd die 
scheiding echter niet als problematisch ervaren. 

Naast de gezagsmatige aansturing van het gehele team en van de CID heeft het OM vanzelf-
sprekend tot taak om concrete onderzoeken aan te sturen. De verantwoordelijkheid daartoe 
is gelegd bij zaaksofficieren. Voor een kernteam is de coordinerend officier tevens zaaksof-
ficier. Bij een ander kernteam was dat tot voor kort het geval. Bij de overige kernteams is 
er een scheiding aangebracht tussen zaaksofficieren en coordinerend officier. 
Bij twee kernteams werd gerapporteerd dat er capaciteitsproblemen waren op dit vlak. Er 
zijn vacatures voor zaaksofficieren, waardoor de aansturing van zaken problematisch is. 
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De relatie tussen zaalcsofficieren en projectteams is intensief. Bij enkele teams is er formeel 
overleg afgesproken (1 maal per week respectievelijk 1 maal per 2 weken). GesteId werd 
echter dat in de praktijk vrijwel dagelijks contact is tussen projectleider en zaalcsofficier. 
Een en ander is mede afhankelijk van de fase van het onderzoek. 

De afstemming binnen het OM vindt in de meeste gevallen plaats in de eenheid bijzondere 
zaken, waar recherche-officier, CID-officier, coOrdinerend officier van justitie en zaalcsoffi-
cieren zaken afstemmen. Voor een kernteam is er regelmatig afstemmingsoverleg waarbij 
naast de leden van het OM ook het management van het kernteam aanwezig is. 
Afsternming tussen de kernteams vindt plaats via het LOCO-overleg van coordinerend 
officieren van justitie en kernteamleiders. Dit overleg vindt formeel 6 maal per jaar plaats. 
Opvallend is dat bij een kernteam niemand op de hoogte was van het bestaan van dit 
overleg. 

Over het algemeen is er sprake van een intensieve relatie tussen het OM en de kernteams. 
Bij de meeste kernteams werd de relatie ook positief gewaardeerd. Overigens zijn er ook 
enkele knelpunten gerapporteerd. Het meest genoemde knelpunt is capaciteitsgebrek. Dat 
geldt voor de 2 kernteams die te maken hebben met vacatures voor zaaksofficieren. Echter 
ook bij een ander kernteam werd gemeld dat de capaciteit van het OM soms problematisch 
is. In het bijzonder geldt dit als een zaak wordt afgerond. Dan moet in korte tijd veel 
geregeld worden en is er soms een tekort aan mensen en deslcundigheid bij het OM, 
waardoor bijvoorbeeld aanhoudingen moeten worden uitgesteld of minder aanhoudingen 
lcunnen worden verricht dan wenselijk is. 
Voor een tweetal kernteams is onlangs een verandering doorgevoerd in de verhoudingen 
binnen het parket, waarbij de scheiding tussen kernteamverantwoordelijkheid, zaalcsverant-
woordelijkheid en CID-verantwoordelijlcheid is vastgelegd. Binnen deze kernteams ervaart 
men nog onduidelijkheid over de afbakening van verantwoordelijkheden en wordt de 
gezagsmatige aansturing niet als optimaal ervaren. 
Voor een kernteam gold een specifiek knelpunt. Dat kernteam is werkzaam in 2 ressorten. 
De verantwoordelijkheid ten aanzien van het kernteam werd tot voor kort gedeeld door 3 
parketten uit deze ressorten. De hoofdofficier en de coordinerend officier zijn verbonden 
aan het parket van het kernkorps. De zaalcsofficieren zijn verbonden aan twee andere 
parketten, die werlczaam zijn in het gebied waar ook de tactische eenheden gevestigd zijn. 
De coOrdinerend officier van justitie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van zaken 
en het natraject en de zaaksofficieren voor de zaak zelf en de zitting. Sinds kort (mei 1998) 
geldt de afspraak dat indien en voor zover de zaaksofficier optreedt in het kader van een 
kernteamonderzoek, het gezag over die officier wordt uitgeoefend door de Hoofdofficier 
van Justitie die verantwoordelijk is voor het kernteam. Hiermee is volgens de betroldcenen 
alle onduidelijkheid in de gezagsverhouding opgelost en zijn de verantwoordelijkheden 
duidelijk. 
Vanuit eon kernteam tenslotte werd gemeld dat de zaaksofficieren wel erg sterk sturend 
waren en zich opstelden als veredelde onderzoeksleiders. Bovendien zou men nogal eens te 
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weinig oog hebben voor de financiele consequenties van bewijsvergaring en te ver door 
willen gaan met het verzamelen van gegevens. In de beleving van dit kernteam gaat het OM 
soms te ver in haar op grond van Strafvordering (art. 148 sv.) toegewezen leiding over het 
opsporingsonderzoek. 

In vergelijking tot de regionale recherche is er bij veel kernteams sprake van een zeer 
intensieve aansturing door het OM. 
Het onderscheid in betrokkenheid van het parket tussen kernteam en reguliere recherche is 
naar onze waarneming in de grootstedelijke kernteams minder groot dan bij de overige 
kernteams. Voor de parketten die de grootstedelijke kernteams aansturen is het kernteam 
slechts een van de eenheden die zich met zware georganiseerde criminaliteit bezig houdt. 
De aansturing van eenheden en zaken is in principe gelijk, aldus een respondent. 

5.4 Aansturing in de politielijn 

In hoofdstuk drie is de inbedding van het kernteam in de regionale korpsen beschreven. De 
grootstedelijke teams zijn over het algemeen sterker ingebed in de formele organisatiestruc-
tuur dan de overige kernteams. Voor twee van de grootstedelijke teams geldt bovendien dat 
er sprake is van inbedding in de centrale recherche-eenheid van het korps. De divisiechef 
ZwaCri geeft primair leiding aan het kernteam. Het derde grootstedelijke team is opgehang-
en onder de korpsleiding en een lid van de korpsleiding is belast met de politiele aansturing 
van het team. 
Voor de grootstedelijke kernteams geldt dat er weinig verschil is tussen het kernteam en de 
centrale recherche. Dat neemt met weg dat de aansturingsmogelijkheden beperkt zijn, aldus 
respondenten bij enkele van deze teams. Weliswaar draait het team mee in de reguliere 
planning en control cyclus, maar de mogelijkheden om te sturen op inzet en resultaten 
zouden beperkt zijn. Het geld is immers geoormerkt en als men zich maar houdt aan de 
planning, zoals overeengekomen met politieleiding en OM, is het akkoord. Dit leidt volgens 
een respondent binnen de leiding van een grootstedelijk politiekorps tot een star en niet-
flexibel organisatie-onderdeel. Dit probleem is minder sterk als het kernteam is ingebed in 
de regionale recherche. In dat geval is enige sturing op inzet en op projecten mogelijk. 
Voor de met-grootstedelijke teams geldt dat deze rechtstreeks onder de korpsleiding van het 
kernkorps zijn ondergebracht. Door een van de geinterviewde korpschefs werd naar voren 
gebracht dat het kernteam de regels van het korps volgt ten aanzien van de bedrijfsvoering, 
maar dat de aansturing van het opsporingswerk zich onttrekt aan de invloed van de korps-
chef. Het OM stuurt zeer direct aan en bepaalt de inhoud van het recherchewerk. De 
korpschef heeft er geen invloed op, maar wordt er wel op beoordeeld, zo stelde hij. 
De vraag in hoevere er sprake is van beleidsvrijheid respectievelijk ontbreken daarvan is 
niet absoluut te beantwoorden. Formeel is het kernteam evenals andere onderdelen van de 
politiekorpsen te sturen op doelmatigheid. De oormerking van gelden beperkt wel de 
flexibiliteit in de besteding. 
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In de perceptie van enkele betrokkenen in de leiding van korpsen waar het kernteam als 
zelfstandige organisatorische eenheid naast het regiokorps is gepositioneerd, zijn de stunt-
mogelijkheden voor de politieleiding echter beperkt. Het kernteam is dan niet opgenomen 
in de algehele planning en control-cyclus van het korps en verantwoording over behaalde 
resultaten geschiedt primair aan het OM. 

5.5 Samenvatting en conclusies 

• De kernteams zijn ingebed in het Nederlandse politiebestel. De gezags- en beheers-
constructie volgt daarmee de constructies zoals vastgelegd in de Politiewet 1993. Het 
LRT neemt in dit opzicht als landelijk korps een bijzondere positie in. De interregio-
nale kernteams kennen een complexe beheersstructuur. De complexiteit neemt toe 
naarmate het samenwerkingsverband meer politieregio's beslaat. De korpsbeheerder 
van het kernkorps is tevens beheerder van het kernteam. Zijn stuurmogelijkheden zijn 
overigens beperkt. Hij werkt met in belangrijke mate gefixeerde budgetten en het 
gezag ligt bij het OM. Overigens worden aan den kernteam vanuit de regio van het 
kernkorps ook extra middelen ter beschiklcing gesteld. Voor zover korpsbeheerders 
sturing geven aan de kernteams betreft het vooral z,aken als integriteit en veiligheid 
van het personeel. Daarnaast heeft de korpsbeheerder als lid van de driehoek ook een 
inhoudelijke rol. Overigens is de inhoudelijke betrokkenheid wisselend. 

• De beheersconstructie vereist relatief grote inspaimingen voor een relatief klein deel 
van het politiebudget, waarbij bovendien de stuurmogelijkheden beperIct zijn. Immers 
de financiele kaders liggen vast en de gezagslijn is een OM-aangelegenheid, die in 
toenemende mate centraal wordt gestuurd. Uit het oogpunt van creeren en behoud van 
draagvlak van de teams heeft de beheersconstructie grow voordelen. Via gezamenlijke 
driehoeken of superdriehoeken worden bestuurders van alle politiere-gio's betrokken 
bij het werk van het kernteam. Volgens zeer vele respondenten is de inbedding van 
het kernteamwerk in het werk van de regionale politie een absolute voorwaarde voor 
effectiviteit. Via de gezamenlijke constructie is voor een deel een band met die regio's 
gerealiseerd. Uit het oogpunt van doelmatigheid is de constructie negatief te beoorde-
len. Er moeten hoge kosten worden gemaakt om iedereen te laten meepraten, terwijI 
de constructies, zoals gekozen, soms leiden tot vertraging in besluitvorming (zie ook 
hoofdstuk 2). 

• In de pralctijk is het OM zeer sterk betrokken bij de aansturing van de teams. Gezien 
de verantwoordelijkheid van het OM voor de strafrechtelijke rechtshandhaving spreekt 
dit vanzelf. De constructies die zijn gerealiseerd voor de gezagsmatige aansturing van 
de kernteams zijn in de praktijk niet in alle gevallen even duidelijk. In enkele geval-
len is de thans geldende constructie in de praktijk nog niet geheel uitgelcristalliseerd. 
ten kernteam werd tot voor kort aangestuurd vanuit drie parketten, hetgeen tot 
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afstemmingsproblemen leidde. Duidelijk is dat het OM veel energie besteed aan de 
aansturing van de teams en de daar lopende onderzoeken. Opvallend is dat er bij 
enkele kernteams sprake is van een capaciteitstekort, terwijl vanuit een kernteam 
opmerkingen komen over de te sterke aansturing door de officieren. 

• De kernteams zijn slechts beperkt te beinvloeden door de reguliere politieleiding. Met 
name in bedrijfsvoeringstermen zijn de stuurmogelijkheden beperkt. De planning van 
onderhanden werk en de daarbij behorende budgetten zijn voor de politieleiding in 
belangrijke mate gegevenheden. Dit geld in zekere zin ook voor de regionale 
recherche-eenheden. Een belangrijk verschil is echter dat de werkzaamheden van de 
regionale recherche onderdeel uitmaken van de integrale afweging van prioriteiten van 
het korps en onderworpen zijn aan de korpsbrede planning-en controle cyclus. Dit 
laatste is met bij alle kernteams het geval. De mogelijkheden om vanuit de politielei-
ding te sturen op doelmatigheid zijn in de perceptie van een deel van de betrokkenen 
beperkt. In die perceptie is de gezags- en beheersconstructie die is gekozen voor de 
kernteams geen garantie is voor doelmatig rechercheren. Er zijn weinig integrale 
afstemmingsmomenten van inhoudelijke en bedrijfsmatige overwegingen. 

• De besturingsconstructie voor de kernteams en de stuurmogelijkheden die betrokke-
nen hebben worden al met al uiteenlopend beoordeeld. Een deel van de betrokken op 
strategisch niveau aanvaardt de mogelijkheden en de constructie. Met name bij enkele 
grootstedelijke kernteams worden echter vraagtekens geplaatst. De mate waarin men 
de constnictie aanvaardt is mede afhankelijk van de vraag in hoeverre draagvlak voor 
het kernteam moet worden gecrederd en behouden buiten de kernregio. Naarmate dat 
laatste van meer belang is, wordt door betrokkenen meer gehecht aan de thans gelden-
de constructie. 
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6 Externe relaties van de kernteams 

6.1 Inleiding 

Verschillende organisaties en instanties spelen een rol in de bestrijding van de (georgani-
seerde) criminaliteit. Samenwerking tussen de afzonderlijke instanties is van belang om een 
doelmatige en doeltreffende opsporing en vervolging mogelijk te maken. De kernteams 
vormen een belangrijke schakel in het stelsel van opsporingsorganisaties, zeker waar het de 
Nederlandse politie betreft. 
Een beschrijving van het gehele stelsel van opsporingsinstanties valt buiten het bereik van 
dit onderzoek. De samenwerking van de kerntearns met externe instanties is hier echter wel 
aan de orde. Allereerst is samenwerking van belang voor een goede taakuitoefening door de 
kernteams. Daarnaast is samenwerking ook een zelfstandig doe!. Een van de doelstellingen 
van de kernteams is namelijk de ontwikkeling en verspreiding van bijzondere kennis en 
deskundigheid voor de Nederlandse politie. 
In dit hoofdstuk is de operationele samenwerking tussen kernteams en derden aan de orde. 
Operationele samenwerking tussen de kernteams en externe relaties heeft, afhankelijk van 
de partner en aard van de zaak, betrekking op informatie-uitwisseling, wederzijdse assisten-
tie (bijvoorbeeld bij grote acties met huiszoekingen of arrestaties), technische of specialisti-
sche ondersteuning of tactische samenwerking. 

We gaan in de volgende paragrafen in op relaties die met verschillende partijen worden 
onderhouden. Allereerst is de samenwerking met de recherche-afdelingen van de regionale 
politiekorpsen aan de orde (paragraaf 6.2). Vervolgens besteden we aandacht aan de 
samenwerking tussen de kernteams onderling. Een derde partij wordt gevormd door de 
bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en). De samenwerking tussen de kerntearns en de 
BOD-en wordt beschreven in paragraaf 6.4. In de bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit is een centrale rol weggelegd voor de Divisie CRI (CRI) van het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD).De samenwerking van CRI met de kernteams wordt 
beschreven in paragraaf 6.5. Tot slot zijn er nog tal van andere (particuliere) organisaties 
waarmee de kernteams samenwerken in projecten, alsmede contacten met het buitenland. 
Deze relaties worden in paragraaf 6.6 belicht. Tot besluit worden in de paragraaf 6.7 enkele 
bevindingen op een rij gezet. 
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De informatie in dit hoofdstuk is voor het belangrijkste deel ontleend aan gegevens die zijn 
verkregen van de kernteams. In het kader van het onderzoek hebben echter ook interviews 
plaats gehad met een aantal exteme partners zoals de CRI en de ECD. Ook bevindingen uit 
deze gesprekken zijn verwerkt in dit hoofdstuk. 

6.2 Samenwerking met de regio's 

In deze paragraaf gaan we in op de samenwerking tussen de kernteams en de regio's 
waaraan zij verbonden zijn. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan de samen-
werking met de regionale recherche-eenlieden van de regiokorpsen. 

In hoofdstuk 3 is reeds gebleken dat de kernteams op uiteenlopende wijze zijn ingebed in 
het kernkorps en dat dienovereenkomstig de afstand tussen het kernkorps en de recherche 
van het kernteam varieert. Dit verschil zien we terug als het gaat om de operationele 
samenwerking tussen kernteam en de regionale recherche-eenheden. Met name bij de 
grootstedelijke kemteams is deze samenwerking inten,sief; er is veelvuldig (soms wekelijks) 
overleg tussen de leiders van het kemteam en de teamleiders centrale recherche. De relaties 
worden als 'heel goed' gekwalificeerd. Ook geeft men aan dat door gezamenlijk gebruik van 
functionele ondersteuning en technische faciliteiten (DT's en tapkamers) tevens doelmatig 
met mensen en middelen wordt omgesprongen. Tot slot assisteert men elkaar in 
deelonderzoeken en in aanhoudingseenheden. Ook heeft een regionaal rechercheteam het 
kernteam uit die regio geholpen bij het opzetten van een nieuwe recherche eenheid die bij 
het bewuste kernteam hoort. 

.Na analyse van de gegevens van zowel de kernteams als de regionale recherche eenheden 
is de indruk ontstaan dat de kernteams vaker de ondersteuning van de regionale recherche-
eenheden inroepen dan dat andersom het geval is. 
In de beginperiode van sonunige kernteams is een aantal onderzoeken overgedragen van de 
regionale recherche naar het kernteam. Het personeel dat het onderzoek uitvoerde bij de 
regionale recherche werd voor de duur van het project of voor langere tijd gedetacheerd bij 
het kernteam. 
Bij enkele regionale rechercheteams kwain naar voren dat men de onderzoeken overdroeg 
aan het eigen kernteam als deze op het aandachtsgebied van het betreffende kernteam lagen. 
Bij een regionale recherche-eenheid was het beleid om onderzoeken waarvan van tevoren 
werd ingeschat dat deze een langere doorlooptijd zouden hebben, over te dragen aan het 
kernteam. 
In de niet-grootstedelijke kernteams zijn er minder frequente contacten met de regionale 
recherche-eenheden, voor zover het gaat om concrete opsporingsonderzoeken. Er is geen 
structureel of regelmatig overleg over operationele zaken gebleken. Men maakt bovendien 
weinig gebruik van elkaars teclunsche faciliteiten. Vanuit een regionale recherche eenheid 
werd gesteld dat in enkele gevallen wel ondersteuning werd verleend aan het kernteam, 
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maar dat het kernteam omgekeerd weigerde de recherche-eenheid ondersteuning te verle-
nen. De reden voor deze weigering is niet bekend. 

In enkele gevallen wordt er door de kernteams samengewerkt met regionale recherche-
eenheden van buiten het eigen werkgebied. In een concreet geval vloeide deze samenwer-
king voort uit het feit dat de opsporing binnen het aandachtsgebied waarop het desbetreffen-
de kernteam opereert met name buiten de 'eigen' regio's plaatsvindt. Over het algemeen 
werd het verloop van deze samenwerking als redelijk tot goed omschreven door de geinter-
viewden, hoewel er in een specifiek geval wel een conflict was ontstaan tussen het betrok-
ken kernteam en het regionale rechercheteam over de betrouwbaarheid van een ingezette 
tolk. 

Het onderhouden van de contacten met de regionale recherche-eenheden buiten de eenheid 
van het kernkorps lijkt in de praktijk minder goed ontwikkeld. Als er samenwerking 
plaatsvindt gebeurt dit incidenteel. 
Deze situatie wordt door de kernteams als ongewenst gezien: men acht het van groot belang 
om een goed contact te houden met alle regio's van het samenwerkingsverband Deze 
relaties zijn voor de kernteams van groot belang om informatie te verkrijgen die tot nieuw 
opsporingsonderzoek moet leiden. Ook de inbedding van de kernteams in de regionale 
verbanden wordt versterkt door regelmatige contacten. 
Er zijn verschillende verklaringen voor de beperkte contacten tussen de kernteams en de 
regio's naar voren gebracht. Een eerste verklaring kan gelegen zijn in de terughoudendheid 
met informatieverstrekking door de kernteams. Zowel vanuit enkele kernteams als vanuit 
enkele regionale recherche-eenheden kwamen geluiden naar voren over eenzijdige informa-
tieverstrekking. Een tweede verklaring die naar voren werd gebracht, is gelegen in de 
formalisering van de samenwerking tussen regiokorpsen door de instelling van het kern-
team. Hierdoor zijn formele regels voor de samenwerking vastgesteld en zou de flexibiliteit 
om vanuit de regio ondersteuning te verlenen aan de kernteams kleiner zijn geworden. 
Overigens is het de vraag of samenwerking voorheen altijd eenvoudig was. Diverse respon-
denten stelden dat zulks geenszins het geval was. 
Er wordt door enkele kernteams die te maken hebben met een omvangrijk samenwerkings-
gebied op verschillende manieren geinvesteerd in verbeterde samenwerking tussen kernteam 
en regionale recherche in het samenwerkingsgebied. Vanuit een kernteam wordt zeer veel 
energie gestoken in het creeren en behouden van draagvlak voor het kerntearn, door 
veelvuldig overleg met betrokkenen in het samenwerkingsgebied. Vanuit een ander kern-
team wordt prioriteit gelegd bij het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de 
regio's in het samenwerkingsgebied. De regio's in het gebied hebben inmiddels afspraken 
gemaakt om de toegankelijkheid van de criminele informatie te verbeteren. 
Door de komst van de informatieplatforms bij de kernteams en de verdere uitbouw van de 
informatieknooppunten bij de regionale politiekorpsen kan in de toekomst de samenwerking 
op het gebied van informatie-uitwisseling en informatieveredeling verder verbeteren. 
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6.3 Samenwerking tussen de kernteams 

• Het beeld dat wij hebben kunnen construeren van de aard en de mate waarin samenwerking 
tussen de kernteams onderling plaatsvindt, is tamelijk diffuus. In het onderzoek zijn vanuit 
de diverse kernteams uiteenlopende signalen en beoordelingen ontvangen ten aanzien van 
de onderlinge samenwerking. In deze paragraaf zullen we achtereenvolgens ingaan op de 
vaste overlegstructuren tussen de teams en de operationele samenwerkingsrelaties. 

Over de bestaande overlegstructuren is weinig schriftelijk vastgelegd. In de interviews zijn 
verschillende overlegvormen naar voren gebracht. Het belangrijkste overleg is het zoge-
naamde LOCO-overleg, dat zesmaal per jaar plaats vindt. LOCO staat voor Landelijk 
Overleg Coordinerend Officieren van Justitie. Aan dit overleg nemen naast de coordinerend 
officieren van justitie op uitnodiging vaak ook de kernteamchefs deel. Het gecombineerde 
overleg van kernteamchefs en coardinerend officieren van justitie was in de aanvang gericht 
op deslcundigheidsbevordering. Thans is het overleg veel breder en komen alle knelpunten 
waarmee kernteams worden geconfronteerd aan de orde, en voorts innovatie, operationele 
afstemming en dergelijke. Daarnaast vindt ook zesmaal per jaar overleg plaats waaraan 
alleen de KT-chefs deelnemen. Het betreft hier een collegiaal overleg van de chefs onder-
ling. Per saldo is er dus sprake van relatief intensieve uitwisseling tussen de kernteams. 
De perceptie van de frequentie van deze overleggen loopt uiteen. 
Naast overleg op het niveau van de kernteamleiding, werden ook andere overlegvormen op 
operationeel niveau genoemd in de interviews. Een aantal malen per jaar is er overleg 
tussen misdaadanalisten van de kernteams. Voor zover bekend staan tijdens dergelijk 
overleg echter geen operationele zaken op de agenda, maar gaat het om deskundigheids-
bevordering. 

Een belangrijk overleg voor de aansturing van de kernteams is het overleg in de Coordina-
tiecommissie Zware Criminaliteit (de CCZ of CCZwacri). Aan dit overleg nemen korps-
chefs en hoofdofficieren van justitie deel die verantwoordelijk zijn voor de afzonderlijke 
kernteams. De CCZ adviseert het College van procureurs-generaal over de prioriteitstelling 
van onderzoeken voor de kernteams. 

Over de mate waarin operationele samenwerking met andere kemtearns plaatsvindt is slechts 
beperkte informatie verlcregen. Geconstateerd kan in elk geval worden dat met name op een 
van de randstedelijke kernteams zeer regelmatig een beroep wordt gedaan, omdat de andere 
teams tijdens de uitvoering van hun onderzoeken met regelmaat in dit werkgebied opereren. 
Het gaat daarbij doorgaans om korte interventies. Langduriger samenwerking tussen 
kernteams in concrete opsporingsonderzoeken vindt relatief weinig plaats. Er zijn daarvan 
slechts twee voorbeelden gevonden. Daar staat tegenover dat er wel frequent gebruik wordt 
gemaakt van observatiecapaciteit van andere kernteams. 
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Door de verschillende geinterviewden wordt aangegeven dat de relatie tussen de kernteams • 	. 

over het algemeen goed is. Dat er relatief weinig wordt samengewerkt heeft volgens 
betrokkenen binnen de kernteam met name haar oorzaak in het feit dat de aandachtsgebieden 
zodanig zijn verdeeld dat er relatief weinig sprake is van overlap. In een enkel geval wordt 
echter wel de behoefte uitgesproken aan meer gestructureerd overleg. Aangetekend kan 
worden dat de CCZ doende is om beleid te ontwikkelen ten aanzien van criminele facilitato-
ren, dat als bindend element kan worden gezien. Voorts kunnen in de toekomst de informa-
tieplatforms, met daarbij nauwe betrokkenheid van de CRI, een bindend element vormen. 
Daarbij kan ook de informatie-uitwisseling met de BOD-en en andere opsporingsinstanties 
die taken hebben op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit worden betrok-
ken. 

6.4 Samenwerking met de BOD-en 

Een belangrijke vorm van samenwerking betreft die tussen de kernteams en de Bijzondere 
Opsporingsdiensten (BOD-en). Door toevoeging van specialisten uit deze diensten aan 
onderzoeksteams kan bijvoorbeeld de noodzakelijke expertise op de terreinen financier', 
belastingen, rechtspersonen en allerlei andere complexe vormen van fraudebestrijding 
worden gebundeld. 
In de praktijk gaat het bij de BOD-en om de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst 
(FIOD), de Economische Controledienst (ECD) en de Algemene Inspectiedienst (AID). 
Medewerkers van enkele van deze diensten zijn gedetacheerd bij de diverse kernteams, of 
participeren op projectbasis in onderzoeken. In deze paragraaf gaan we in op de aard en 
mate van deze detacheringen en de beoordeling van de samenwerking vanuit de optiek van 
zowel de kernteams als de BOD-en. 
Tussen de BOD-en en individuele kernteams vindt periodiek overleg plaats. Elk kwartaal 
is er overleg met de FIOD ten aanzien van de inzet van personeel en de samenwerking. 
Tussen de (decentrale eenheden van de) FIOD en de kerntearns (teamleider) waar haar 
medewerkers participeren wordt uiteraard regelmatiger overleg gevoerd over operationele 
zaken. Met de andere relevante BOD-en vindt haltjaarlijks overleg plaats. 

De FIOD is in termen van detachering de belangrijkste samenwerkingspartner voor de 
kernteams. Zij heeft haar deskundigheid met name op het gebied van het financieel recher-
cheren. Bij alle teams zijn een of twee medewerkers van de FIOD gedetacheerd, met 
uitzondering van een team waarin acht medewerkers van de FIOD participeren. In een 
speciale unit van een ander kernteam werd eveneens met een grotere personele inzet 
deelgenomen. In totaal wordt door de FIOD zo'n 30 fte uitgeleend aan de zeven kernteams. 
Dit gebeurt niet op basis van formatieve sterkte maar op basis van specifieke kwaliteiten die 
de FIOD-medewerkers kunnen inbrengen in projecten. In een geval heeft men de betrokken 
FIOD-medewerker zelfs een sollicitatieprocedure laten doorlopen alvorens deze te detache-
ren. De FIOD levert haar bijdrage op projectbasis welke wordt vastgelegd in convenanten. 
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Deze zijn zo opgesteld dat de FIOD de hierarchische verantwoordelijkheid houdt voor haar 
medewerkers, alsmede voor de aansturing. Voorts heeft de FIOD-coordinator medebeslis-
singsrecht en krijgt de FIOD de beschikking over alle informatie. 

De specifieke deskundigheid van de ECD in relatie tot het werk van de kernteams ligt met 
name op het vlak van haar taak met betrekking tot de Wet voorkoming misbruik chemicali-
en. Daarnaast neemt ook de inbreng ten aanzien van economische zaken in belang toe. Het 
betreft daarbij zaken in het kader van de in- en uitvoerwetgeving, maar bijvoorbeeld ook het 
voorkomen van misbruik van voorwetenschap. In de samenwerking van ECD met de 
kernteams is minder vaak sprake van detachering. ES van de kernteams vormt daarop een 
uitzondering: (tijdelijk) werden daar zeven medewerkers van de ECD gedetacheerd. In de 
toekomst zullen in een ander team twee medewerkers van de ECD worden gedetacheerd. 
Wel zijn er regelmatige contacten tussen de ECD en de kernteams die meer op ad hoc basis 
plaatsvinden. Samenwerking met de AID tot slot, vindt slechts incidenteel plaats. 

De samenwerking tussen de BOD-en en de kernteams verloopt over het algemeen goed. 
Door de geinterviewden werd aangegeven dat de 'mentaliteit' van de BOD-en goed over-
eenkomt met die van de politie, ook wel omdat de diensten zelf tamelijk veel mensen met 
politieachtergrond in dienst hebben. 
Op een aantal punten zijn er echter ook Icritische geluiden te vernemen. Een eerste bron van 
problemen heeft haar oorzaak in privacyproblematiek. De politie mag geen informatie 
verstrekken aan BOD-en, tenzij er concreet wordt samengewerkt binnen opsporingsonder-
zoeken. Dit bemoeilijkte tot nu toe de samenwerking als het gaat om verkennend of feno-
meenonderzoele. 
Een tweede aandachtspunt betreft de vastlegging van de samenwerking in convenanten. 
Vanuit de kemteams werd gesteld dat voor zover convenanten zijn afgesloten de samenwer-
king goed verloopt. In het verleden waren er wel problemen met de leiding van de FIOD 
over de aansturing van haar medewerkers, maar deze blijken door middel van convenanten 
te zijn ondervangen. 
Een derde punt van aandacht is de informatie-uitwisseling tussen de kernteams en de BOD-
en. Aangeduid werd dat deze wel op problemen stuit omdat informatiesystemen niet op 
elkaar aansluiten. 
Tot slot vomit mogelijke concurrentie tussen BOD-en kernteams een punt van aandacht. De 
werlcterreinen van de verschillende organisaties kunnen elkaar overlappen. Concurrentie 
tussen de organisaties kan leiden tot afscherming van informatie. Deze vrees werd naar 
voren gebracht in verband met de vorming van een fraude-eenheid binnen een van de 
kernteatns. Of dit in de praktijk echter het geval zal zijn moet nog blijken. 

1 	Inzake Opsporing, Eindrapport, p.338. 
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6.5 Samenwerking met de CRI 

De Divisie Centrale Recherche-Informatie (CRI) van het KLPD heeft een centrale taak in 
de informatiehuishouding van de Nederlandse politie op recherchegebied. Belangrijke 
aspecten in de taakstelling zijn in dit verband: 
• Coordinatie van nationale en internationale onderzoeken. 
• Behandeling van meldingen afkomstig van het Meldpunt ongebruikelijke transacties 

(MOT) en door geleiding van behandelde en aangevulde meldingen naar regionale 
korpsen, kernteams (in het bijzonder het LRT). 

• Nationale informatiepositie t.a.v. zware en georganiseerde criminaliteit (beheer en 
verstrekking van door korpsen en kernteams verzamelde operationele informatie). 

• Internationaal aanspreekpunt voor regionale korpsen en buitenlandse en internationale 
politie-instanties (zoals Interpol, Europol). 

• Ontwikkeling van methoden en technieken en recherche-expertise en het uitdragen 
ervan t.b.v. kernteams en regionale korpsen (onder meer op gebied van financieel 
rechercheren). 

• Betrokkenheid bij case-screening ten behoeve van LRT-onderzoeken. 

Gegeven die taak is de CRI een belangrijke partner voor alle kernteams. De samenwerking 
tussen CRI en kernteams krijgt gestalte in de vorm van detachering van CRI-medewerkers 
bij de kernteams en in een uitgebreide uitwisseling van informatie. Voorts is de CRI het 
aanspreekpunt voor internationale contacten en levert zij expertise en wetenschappelijke 
inbreng. Tot slot verricht de CRI (criminaliteits)analyse en fenomeenonderzoek waarvan de 
kernteams gebruik kunnen maken. 

De samenwerking tussen de kernteams en de CRI krijgt in de eerste plaats gestalte via de 
detachering van medewerkers. Bij alle kernteams zijn twee vaste medewerkers van de CRI 
werkzaam. Deze zijn belast met de informatie-uitwisseling tussen het kerntearn en andere 
politie-eenheden in Nederland. De samenwerking met de CRI is vastgelegd in een conve-
nant. Daarin zijn aspecten vastgelegd die nodig zijn voor een goede samenwerking zoals 
communicatie en overleg, uitwisseling van personeel en kosten. De CRI-medewerker kan 
het voorkomen van personen in allerlei bestanden nagaan. Hij heeft inzicht in alle afgeronde 
onderzoeken op het terrein van zware criminaliteit in Nederland door inzage in betreffende 
processen-verbaal. De samenwerking tussen de kernteams en deze gedetacheerde medewer-
kers vanuit de CRI wordt over het algemeen positief gewaardeerd. 
Een belangrijk punt van aandacht is echter wel dat de capaciteit door de kernteams te 
beperkt wordt geacht. Vaak moet een CRI-functionaris in de optiek van de kernteams een 
te groot gebied bestrijken waardoor operationele ondersteuning slechts beperkt mogelijk is. 
Respondenten van de CRI geven aan dat deze problemen met name te wijten zijn aan het 
structurele personeelstekort waarmee de divisie kampt. De respondenten stelden dat men ten 
tijde van dit onderzoek meer dan 100 openstaande (op de formatieve sterkte reeds toegewe-
zen) vacatures had. Een en ander leidt ertoe dat de CRI zich beperkt tot haar kerntaken. 
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Voor overdracht van kennis en expertise, R&D en innovatieve werlczaarnheden is er daarom 
niet of nauwelijks ruimte. Overigens geeft de CRI aan dat er in sotnmige gevallen deson-
danlcs een aanzienlijke personele ondersteuning heeft plaats gevonden, met name in eon van 
de kernteams. 

De samenwerking tussen de kernteams en de CRI wordt op uitvoerend niveau, afgezien van 
de soms beperkte capaciteit als goed en sterk verbeterd getypeerd. Daarbij wordt met name 
verwezen naar het functioneren van de verbindingspersonen die gedetacheerd zijn binnen de 
kernteams. 
Op het niveau van de leidinggevenden in de politiekorpsen en binnen het OM zijn echter 
ook kritische geluiden te vernemen inzake de rol van de CRI in de informatiehuishouding 
van de politie. Het functioneren van de CRI zou onvoldoende zijn, waardoor de informatie-
voorziening niet gunstig is met het oog op doelmatige en doeltreffende bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit. Bij een gunstige informatiehuishouding binnen de Nederlandse 
politie zou de CRI op basis van de regionale infonnatie periodiek een landelijk beeld van de 
criminaliteit moeten maken. 

Ook de leiding van de CRI erkent dat er problemen zijn. GesteId werd de informatieverza-
meling en -verwerking nog sterk in ontwikkeling is. In vergelijking met het buitenland 
hanteert de CRI een systeem dat in haar optiek vooroploopt. De aanlevering van gegevens 
door de regio's vormt echter een probleempunt. Ook de informatie-uitwisseling tussen de 
CRI en de kernteams, evenals die tussen de kernteams onderling zou beter kunnen. Met 
enige regelmaat stuit men op informatie-overlappingen waar de betrolcken kernteams zelf 
niet van op de hoogte blijken te zijn. In de praktijk zouden niet alle onderzoeken door de 
kernteams worden aangemeld bij de CRI met name wanneer het kortlopende onderzoeken 
betreft of onderzoeken met een hoog veiligheidsrisico. Van verschillende kanten wordt 
aangeduid dat de discipline van de kernteams op dit vlak dient te verbeteren. 

De belangrijkste redenen voor de gebrekkige informatierelaties zijn tweeledig. Ten eerste 
krijgt de CRI uit het politieveld niet alle informatie aangeleverd. Het feit dat zij niet door 
'bloedbanden' verbonden is met de politie zou daarbij een belangrijke rol spelen. In de 
tweede plaats zijn exteme relaties van mening dat de CRI een deel van haar takenpakket niet 
op een kwalitatief goede wijze weet uit te voeren. Volgens de CRI zijn de personeelstekor-
ten van de divisie daarvan de oorzaak. Wel wordt door diverse gesprelcspartners aangegeven 
dat de samenwerking met de CRI beter verloopt dan enkele jaren geleden. Met name de 
vorming van de recherche informatie bureaus en de afdelingen recherche informatie zou 
daaraan hebben bijgedragen. 
Recent heeft de Algemene Rekenkamer (AR) een rapport gepubliceerd over de informatie- 
wisseling tussen de CRI en de politieregio's 2 . De AR concludeert dat de uitwisseling van 
recherche-informatie ernstige gebreken vertoont, die samenhangen met de lcwaliteit van de 

2 	Uitwisseling van recherche-informatie tussen CRI en politieregio's, September 1998, TK.nr .26215. 
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aangeleverde informatie en de wijze waarop de veredeling van informatie door de CRI 
plaats vindt. Naar de mening van de AR hebben pogingen om de informatie-huishouding te 
verbeteren nog onvoldoende resultaat opgeleverd. 
De CRI is evenals het LRT een onderdeel van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). 
Bovendien is een aantal aspecten van de taakstelling van de CRI vooral van belang in de 
relatie CRI-LRT. Dit vergt in de optiek van zowel de CRI als het LRT een heldere afstem-
ming en samenwerking. De CRI stelt zich daarbij met enige afstandelijkheid op: men 
beschouwt het LRT als een van de kernteams en geeft aan daarmee dezelfde relatie te 
onderhouden als met de overige teams. Er is een zekere overlap aan de kenniskant: ook het 
LRT houdt zich bezig met financieel rechercheren, beide hebben accountants in dienst en 
richten zich op ontwikkelingen rondom de informatiesnelweg. 
Binnen het KLPD is thans een operatie gaande om alle rechercheactiviteiten van het korps 
samen te brengen in een divisie Recherche. Dit zou betekenen dat CRI en Liu samenkomen 
met andere afdelingen van het KLPD die zich met recherche bezig houden. Een en ander 
heeft uiteraard een herschikking van mensen en middelen tot gevolg. De meningen over de 
wenselijkheid hiervan zijn verdeeld. Sommige gesprekspartners verwachten dat het zal gaan 
leiden tot 'institutionele strijd' , wanneer de CRI door de vorming van een divisie recherche 
met uitvoerende taken gaat worden belast. Andere respondenten verwachten dat de reorga-
nisatie kan leiden tot verbetering van doelmatigheid. 

6.6 Overige samenwerkingsvormen 

Naast de samenwerking tussen de kernteams en de hierboven beschreven instanties zijn er 
uiteraard tal van operationele relaties met andere partijen. Deze samenwerking vindt 
doorgaans plaats op projectbasis. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen relaties 
met allerlei Nederlandse instanties en relaties die worden onderhouden met buitenlandse 
organisaties. We behandelen deze apart. Samenwerking kent veel vormen, waarbij er veelal 
tweezijdig verkeer bestaat. Zowel de kernteams als de samenwerkingspartners profiteren 
hier vaak van. Voorbeelden zijn betere veiligheidsvoorschriften voor banken, hulp bij 
bestandsbeheer voor het GAK, etc. 

Binnen Nederland wordt door de kernteams samengewerkt met een veelheid aan instanties 
en personen. We kunnen dan ook geen uitputtend overzicht geven van alle instanties 
waarmee wordt samengewerkt. We volstaan met het noemen van de belangrijkste instanties 
die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Ten behoeve van het opsporingsonderzoek 
vindt samenwerking plaats tussen kernteams en de Koninldijke Marechaussee en het 
Gerechtelijk Laboratorium. Ook met inlichtingendiensten (bijv. MARID) is samengewerkt. 
De belangrijkste particuliere instanties die relaties hebben met de kernteams zijn de banken. 
Ook met verzekeringsmaatschappijen, de Kamer van Koophandel, het GAK, het kadaster 
en de belastingdienst heeft men in een of meer opsporingsonderzoeken samengewerkt. Tot 
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slot worden uiteraard individuele tolken ingeschakeld en is in een geval een psycholoog 
ingehuurd om profielschetsen te maken van verdachten voor verhoorsituaties 2 . 

De relatie met banken is voor het opsporingswerk van de kernteams van groot belang. 
Volgens verscheiden respondenten binnen de kernteams is de relatie enige tijd stroef 
geweest. Dit werd mede veroorzaalct door schadeclaims die banken hadden ontvangen van 
clienten naar aanleiding van informatie die was verstrekt aan de politie. Het bleek noodza-
kelijk om striktere afspraken te maken om de samenwerIcing beter te laten verlopen. 
Geconstateerd wordt dat op dit moment de vertrouwensbanden met de banken zich positief 
ontwikkelen en dat de samenwerking beter wordt. 

Ten behoeve van de uitvoering van fenomeenonderzoek of verkennende algemene analyse, 
die minder direct raken aan het opsporingsonderzoek wordt door verschillende kernteams 
regelmatig (onderzoelcs-)expertise ingezet vanuit de universiteiten. Een van de kernteams 
heeft hiervoor zelfs enkele universiteitsmedewerkers voor langere tijd ingehuurd. Over de 
inzet van deze 'buitenstaanders' zijn de meningen verdeeld. Het is voor somtnigen de vraag 
of universitaire onderzoekers in staat zijn om algemeen onderzoek dat ten dienste moet staan 
van de opsporing goed uit te voeren; zij zouden te weinig idee hebben wat er speelt binnen 
het opsporingsonderzoek en onvoldoende toegang tot de systemen van de politie hebben. 
Ook in meer algemene zin zou teveel uitbesteding ongewenst zijn, aangezien men de 
criminaliteitsbestrijding als een exclusieve overheidstaak ziet. Daarbij wordt mede verwezen 
naar het veiligheidsrisico dat externen lcunnen vormen, zoals in het eerder genoemde 
voorbeeld over de vermeende (on)betrouwbaarheid van een ingehuurde tolk. 

De relaties die door de kernteams onderhouden worden met het buitenland vormen een 
gevoelig thema. De vastgestelde praktijk is dat de kernteatns zeer gemaldcelijk en op grote 
schaal relaties met het buitenland aanlcnopen. Er wordt samengewerlct met instanties als 
Interpol en Europol, maar naar aanleiding van opsporingsonderzoek vinden tevens contacten 
plaats met (politie-) instanties in een breed scala aan landen. Het voert uiteraard te ver om 
hiervan een uitputtend beeld te schetsen. Om een voorbeeld te geven: een van de teams 
blijkt bijvoorbeeld structurele samenwerking met de belangrijkste EU-landen te onderhou-
den (Duitsland, Engeland en Spanje). Daarnaast zijn er relaties met Israel, de Verenigde 
Staten (DEA) en zijn er samenwerkingsverbanden met landen als Brazilie, Colombia en 
Venezuela. Tot slot worden door dit team relaties opgebouwd met landen als Bolivia, Peru, 
Chili, Panama, de Dominicaanse Republiek en Mexico. 

Tegen deze uitgebreide intemationale samenwerking door de kernteams wordt met gemeng- 
de gevoelens aangekeken door de diverse partij en. Door de medewerkers van de kernteams 
wordt de mogelijkheid om gemakkelijk directe relaties met het buitenland aan te lcnopen 

2 	Opvallende afwezige is overigens de FIT: door de aard van haar werkzaamheden zou er spralce moeten 
zijn van intensief contact met de kemteams. Dit worth echter nergens expliciet aangeduid. 

96 



zeer positief beoordeeld. Het is in hun optiek van groot belang met het oog op het kunnen 
verrichten van doeltreffende en do*  elmatige opsporinisactiviteiten en bovendien voor 
individuele medewerkers een van de meest aantrekkelijke kanten van het werken bij het 
kernteam. Ook vanuit het Ministerie van Justitie vallen waarderende geluiden te vernemen 
als het gaat om de relaties die door een specifiek kernteam zijn opgebouwd met sommige 
landen. 

De wijze waarop de contacten met het buitenland verlopen vormen in de optiek van andere 
betrokkenen echter een punt waarover veel onduidelijkheid is en waarop dan ook de nodige 
kritiek wordt geuit. 
Formeel zijn de volgende zaken geregeld ten aanzien van samenwerking met/ondersteuning 
aan buitenlandse opsporingsinstanties: 
• Volgens de taakverdeling zou de CRI het 'loket voor het buitenland' moeten zijn. Zij 

zou de contacten moeten onderhouden en tevens het punt moeten zijn waar de buiten-
landse ondersteuningsvragen binnenkomen. 

• De verstrekking van gegevens uit een politieregister aan politie-autoriteiten in een 
ander land is geregeld in de Wet en in het Besluit politieregisters. De verstrekking 
vindt plaats door tussenkomst van het KLPD. Rechtstreekse verstrekking van gege-
yens is mogelijk met instemming van de Minister van Justitie (art. 13 BpolR). 

• Naast de CRI heeft ook het LRT een bijzondere taak ten aanzien van het buitenland, 
te weten de behandeling van ingewikkelde rechtshulpverzoeken vanuit het buitenland. 

• Naar het oordeel van het LBOM zouden de buitenlandse contacten aan OM-zijde (dan 
wel de politiele contacten onder leiding van het OM) gemeld dienen te worden aan het 
LBOM (i.c. de landelijke CRI-officier van Justitie), zodat van daadwerkelijke coordi-
natie sprake is. Ter bevestiging van dit beleid is door het College van PG's inmiddels 
een brief gezonden aan de Hoofdofficieren van Justitie. 

In de praktijk onderhouden de individuele kernteams echter vele en intensieve directe 
relaties met het buitenland. Juist op dit vlak zou de betekenis van de kernteams groot zijn, 
zo is de mening binnen verschillende kernteams Ook verzoeken vanuit het buitenland die 
liggen op het aandachtsgebied van het kemteam worden in de praktijk behandeld zonder dat 
de CRI of het LRT daarvan (volledig) op de hoogte gehouden worden. 

Met name de CRI is gekant tegen dit 'op eigen houtje' in het buitenland opereren van de 
kernteams. De CRI zou via haar liaisons in de hele wereld deze contacten moeten leggen. 
Ook voor het buitenland zou het erg verwarrend zijn dat er in Nederland diverse aanspreek-
punten zijn voor recherche. Bij de kernteams ontbreekt in de optiek van de CRI het oog 
voor diplomatieke gevoeligheden en ook het besef dat zaken er in het buitenland anders aan 
toegaan ontbreekt weleens, met name als het gaat om de minder democratische landen. 

97 



6.7 Samenvatting en conclusies 

We zullen de belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk puntsgewijs samenvatten. 
• De kernteams onderhouden samenwerkingsrelaties met een scala aan nationale en 

internationale partners. Als het gaat om operationele relaties in opsporingsonderzoe-
ken verloopt de samenwerking over het algemeen positief verloopt. Zowel de kern-
teams als de externe relaties die wij in het kader van dit onderzoek hebben benaderd 
zijn deze mening toegedaan. 

• De samenwerking met de regionale recherche-eenheden van het kernkorps is intensief 
bij de grootstedelijke kernteams, inclusief gezamenlijk gebruik van faciliteiten. De 
niet-grootstedelijke kernteams werken echter veel minder samen met de regionale 
recherche van het kernkorps. 

• Tussen de overige regio's in het samenwerkingsgebied en de kernteams zijn er minder 
frequente operationele contacten. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te duiden, 
zoals gebrekkige informatie-uitwisseling (geheitnhouding), minder flexibiliteit dan 
voor de reorganisatie of (in sonunige werkgebieden) een ingewikkelde beheers- en 
gezagsstnictuur. Door twee kernteams die te maken hebben met een groot samenwer-
kingsverband wordt veel geinvesteerd in verbetering van de samenwerkingsrelaties. 

• Er zijn verschillende overlegvormen waarin vertegenwoordigers van de kernteams 
elkaar ontmoeten. Allereerst is sprake van collegiaal overleg van kernteamchefs. 
Daarnaast is er overleg van de coordinerend officieren van justitie, waaraan veelal 
ook de kernteamchefs deelnemen. Beide overlegvormen vinden tweemaandelijlcs 
plaats. 

• De belangrijkste BOD-en waarmee wordt samengewerkt zijn de FIOD en de ECD. 
Deze samenwerking is vastgelegd in convenanten en wordt in de regel als positief 
beoordeeld. Problemen worden vooral veroorzaakt door de privacywetgeving, welke 
informatie-uitwisseling bemoeilijkt. 

• De samenwerking met de CRI in operationele relaties wordt binnen de kernteams 
positief gewaardeerd. Op algemeen niveau worden echter problemen in de informatie-

. uitwisseling geconstateerd, die te maken hebben met de afstand van de CRI tot de 
politie. Ook werd gesteld dat er sprake is van kwaliteitsproblemen bij de CRI. 

• De kerntearns werken samen met een breed scala aan derde organisaties zoals bijvoor-
beeld banken en universiteiten. In een aantal gevallen levert samenwerking voor beide 
partijen voordelen op. 

• Tot slot is vastgesteld dat de kernteams zeer veel internationale contacten onderhou-
den. Contacten lopen regelmatig buiten de eigenlijke aanspreekpunten (CRI en LRT) 
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Een deel van de respondenten uit kritiek bij de gang van zaken ten aanzien van een tweetal 
van bovenstaande punten. 
• Het eerste punt is de inzet van derden. Volgens een deel van de respondenten is het 

zaak om kritisch naar de inzet van externen te kijken. Met name zaken als de hogere 
kosten van de inzet van externen, communicatieproblemen met de politie en veilig-
heidsrisico's moeten in het oog worden gehouden. 

• Het tweede punt betreft de buitenlandse contacten van de kernteams. Een deel van de 
respondenten stelde dat de kernteams niet altijd evenveel oog zouden hebben voor 
bijvoorbeeld diplomatieke problemen die uit hun optreden in het buitenland kunnen 
voortvloeien. Ook is het voor het buitenland wellicht onduidelijk als er meerdere 
aanspreekpunten zijn. 
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7 De resultaten van de werkzaamheden 
van de kernteams 

7.1 Inleiding 

Naar het oordeel van de PEC kan een inhoudelijke meerwaarde worden bereikt als de 
kernteams als afzonderlijke eenheden kunnen functioneren en als de prioriteitenstelling een 
betere basis krijgt. In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de basis van de prioritei-
tenstelling, i.c. de taakstelling en zaakselectie door de kernteams. Daarnaast zijn de voor-
waarden voor het functioneren als afzonderlijke eenheden belicht, i.c de organisatie van de 
kernteams, de middelen waarover men beschikt en de bestuurlijke en taakinhoudelijke 
omgeving waarin men functioneert. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de kernteams 
beschreven. Daarmee wordt een aspect waarin de mogelijk gerealiseerde inhoudelijke tot 
uitdrukking kan komen belicht. 
De beschrijving van de resultaten van de kernteams is op twee aspecten gericht, namelijk 
de resultaten in termen van opbouw van deskundigheid en de resultaten van opsporingson-
derzoeken. Resultaten van verkennende activiteiten, fenomeenonderzoeken en dergelijke 
blijven hier buiten beschouwing. Voor een deel zijn deze belicht in hoofdstuk 2. 

We zullen in dit hoofdstuk beschrijven hoe de kernteams invulling geven aan de taakstel-
ling, zie eerder is beschreven in hoofdstuk 2.In paragraaf 7.2 wordt allereerst ingegaan op 
de deskundigheidsontwikkeling en de manier waarop de kernteams deze deeltaak gestalte 
geven. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 de opsporingstaak van de kernteams nader 
onderzocht. Het opsporingswerk van de kernteams wordt daarna (paragraaf 7.4) vergeleken 
met het van enkele regionale rechercheteams. We besluiten met enkele conclusies (paragaaf 
7.5). 

In dit hoofdstuk worden de kernteamproducten beschreven op een aantal relevante kenmer-
ken. Ten behoeve van dit onderzoek zijn alle kernteamonderzoeken, die tussen 1995 en 
1997 door de 7 kernteams werden verricht, geanalyseerd. Daarnaast zijn de onderzoeken 
die door een zestal regionale recherche-eenheden werden uitgevoerd in de periode 1995- 
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1996 geanalyseerd. De Onderzoeken van de kernteams en de regionale recherche-eenheden 
zullen hierna worden beschreven en met elkaar vergeleken. 
Voor het verzamelen van de onderzoelcsgegevens is gebruik gemaakt van verschillende 
bronnen. Hiervoor kwamen in aanmerking de MARAP's (management-rapportages die bij 
verschillende teams worden gebruikt om eens per kwartaal verantwoording van het werk af 
te leggen aan de beheersdriehoek) voor zover aanwezig, de jaarlijkse LBOM-rapportage en 
de Plannen van aanpak, die bij onderzoelcsprojecten worden geschreven. Een belangrijke 
bron van informatie was voorts gelegen in medewerkers van de kernteams. In gesprelcken 
met rechercheurs is ingegaan op onderzoeken waar men bij betrolcken was geweest. Daar-
naast zijn per team alle gescreende onderzoeken besproken met functionarissen die een 
breed overzicht over alle zaken hadden. Getracht is om per kernteam, voor alle in de 
onderzoeksperiode uitgevoerde opsporingszaken, de scoringsmatrix in bijlage 1 in te vullen. 
De verschillende onderzoeken zijn gescreend op de volgende punten: 
• de herkomst van een onderzoek; 
• de gemiddelde doorlooptijd; 
• inzet van personeel en middelen; 
• de gebruilcte recherchemethoden; 
• de resultaten, uitgesplitst is strafrechtelijk, financieel en anders. 

7.2 Deskundigheid en kenniscentrum 

Een van de taken van de kernteams is het opbouwen van deskundigheid, primair op het 
aandachtsgebied dat is toebedeeld aan een team. Deze kennis zou niet alleen het werk van 
de kernteams ten goede moeten komen, maar ook ten dienste moeten komen van regionale 
recherche-eenheden, de Nederlandse politie als geheel, het openbaar bestuur, justitie en de 
maatschappelijke omgeving. 
De afgelopen jaren is op twee manieren vorm gegeven aan de deslcundigheidsfunctie. Er is 
deslcundigheidsopbouw op het terrein van het aandachtsgebied en door het doen van 
kernteamwaardig onderzoek krijgt men steeds meer inzicht in en kennis van het recher-
cheproces met name op het gebied van grootschalig internationaal onderzoek, het managen 
van informatiestromen en financieel rechercheren. 

• Kennisvergaring op het aandachtsgebied 
In hoofdstuk 2 is beschreven op welke wijze de kemteams komen tot desIwndigheidsontwik-
keling binnen de toegewezen aandachtsgebieden. Voor alle teams is van belang om zowel 
meer wetenschappelijke analyses en onderzoeken uit te voeren, alsook via verkennend 
onderzoek aanwijzingen voor concrete opsporingsonderzoeken te genereren. Daarnaast is 
het opsporingsonderzoek zelf van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in het 
aandachtsgebied. De accenten op deze onderzoelcsvormen worden door de teams verschil-
lend gelegd. Ook de mate waarin de verschillende deelactiviteiten aan elkaar gekoppeld 
zijn, loopt uiteen. 
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• 	Deskundigheid op het gebied van grootschalig onderzoek 
Binnen de teams wordt met grote voortvarendheid gewerkt aan het opbouwen van kennis 
over het doen van grootschalig onderzoek. Bij alle teams waren er protocollen voor het 
doen van onderzoek. Het opslaan van grote hoeveelheden gegevens, en het verzamelen, 
actualiseren en structureren van gegevens tot informatie, het bijhouden van proces-verbalen 
en het omgaan met informatie ter voorbereiding van de rechtszitting is bij de kernteams 
voortvarend aangepakt. 
Meerdere teams werken met een eenheid projectvoorbereiding. Hier worden de projecten 
voorbereid en vindt de eerste misdaadanalyse plaats. De projectvoorstellen die bij de CCZ 
worden aangeboden getuigen van een steeds meer gedegen aanpak van het vooronderzoek. 
De kwaliteit van de projectvoorstellen wordt steeds beter, zo stellen respondenten bij het 
LBOM en de kernteams. Het voordeel hiervan is dat er een snellere doorloop van projecten 
kan zijn, wat moet resulteren in venninderde leegloop tussen onderzoeken. Daarnaast werpt 
het ook in het veld zijn eerste vruchten af. Dit leidt volgens enkele teams tot een kortere 
onderzoeken, het vangen van belangrijkere criminelen, die langere straffen krijgen en waar 
meer te ontnemen is. 

• 	Het belang van deskundigheid 
Het doel van al deze deskundigheidsbevordering is enerzijds gelegen in het efficienter en 
effectiever uit kunnen voeren van eigen opsporingsonderzoek, anderzijds is het wenselijk 
dat kernteams de opgebouwde deskundigheid uitdragen aan derden. Dit gebeurt zowel 
binnen de eigen regio's, als op nationaal en internationaal niveau. 
De opgedane kennis wordt in het politieveld op meerdere manieren in de praktijk gebracht. 
Vanuit andere diensten kan gericht informatie en ondersteuning worden gevraagd wanneer 
men zich geconfronteerd ziet met aan het aandachtsgebied gerelateerde criminaliteit. 
Kernteamrechercheurs kunnen meelopen bij onderzoek dat door de regionale teams of de 
districten wordt gedaan. Rechercheurs van het kerntearn begeleiden dan onderzoek elders 
in Nederland, omdat er facetten aan dit onderzoek zitten die de capaciteit van de regionale 
politiediensten te boven gaan, maar waarbij de criminele misstap niet van zodanige zwaarte 
is dat zij kernteamwaardig onderzoek oplevert. 
Deze vorm van bijstandsverlening en het uitdragen van kennis wordt door enkele teams 
voorgestaan, maar wordt volgens geinterviewden binnen enkele kernteams nog te weinig 
gewaardeerd in het veld. Het onderzoek bij de regionale recherche-eenheden wijst niet op 
intensieve betrokkenheid van de kernteams bij het lopende opsporingsonderzoek. Wel zijn 
er diverse signalen ontvangen dat in algemene zin gebruik wordt gemaakt van de kennis en 
expertise van de kernteams over bepaalde aandachtsgebieden. In het verdere evaluatietraject 
kan de betekenis van deze vorm van informatie-uitwisseling nader in kaart worden gebracht. 
Een tweede vorm van het uitdragen van deskundigheid is het verplaatsen van personeel. 
Rechercheurs zijn gemiddeld vier tot zes jaar in dienst van het kernteam en doen in deze tijd 
zowel door extra opleiding, als door de dagelijkse praktijk van de opsporing veel ervaring 
op. Daarna worden zij teruggeplaatst bij de regio van herkomst. Deze regio's zouden met 
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de opgedane ervaring en deslcundigheid hun voordeel kunnen doen. Om verschillende 
redenen blijkt dit in de praktijk niet soepel te werken (zie hoofdstuk 4). 

7.3 Opsporingsonderzoek door de kernteams van 1995 tot 1997 

7.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanpak en de resultaten van het opsporingsonder-
zoek van de kernteams. Wanneer men probeert inzicht te krijgen in de door kernteams 
uitgevoerde opsporingsonderzoeken stuit men al snel op twee belangrijke knelpunten. 
Ten eerste worden door de verschillende teams verschillende afbakeningen gebruilct van een 
onderzoek, waardoor het aantal onderzoeken dat men uitvoert sterk kan varieren. Er zijn 
teams waar men gedurende een jaar 22 onderzoeken verricht en er zijn teams waar per 
tactische eenheid van 18 personen een onderzoek loopt, met maximaal 2 a 3 onderzoeken 
per jaar. De IVA-onderzoekers hebben getracht om in de bijgaande beschrijving zoveel 
mogelijk gelijkwaardigheid in zwaarte en aard van de onderzoeken aan te brengen. 
Ten tweede bestaat er een verscheidenheid aan rapportagevormen, wat het onderling 
vergelijken van werkzaamheden en resultaten heel lastig maakt. Het LBOM voorziet op dit 
moment in een standaard rapportage, waar elk kernteam jaarlijks de voortgang en resultaten 
van projecten moet verantwoorden. Deze rapportage was in zijn huidige vorm onvoldoende 
om alle cellen van de eerder genoemde scoringsmatrix (zie bijlage 1) in te vullen. 
In de navolgende presentatie van resultaten hebben we ons beperkt tot een aantal deelfacet-
ten van de opsporingsonderzoeken, die relevant zouden kunnen zijn voor het definieren van 
de doeltreffendheid en doelmatigheid waarmee een zaak is aangepalct. 
Deze deelfacetten zijn: 
• Wat was de doorlooptijd van het onderzoek vanaf het moment dat het onderzoek is 

goedgekeurd door de CCZ? 
• Hoeveel personeel heeft men daarvoor ingezet? 
• In hoeverre voldoen zaken die gedaan worden door het kernteam aan de eisen van 

kernteamwaardigheid, daarbij nog uitgaande van de 8 eisen van het voormalig CBO, 
omdat die in de tijd dat de geanalyseerde opsporingsonderzoeken van start gingen nog 
van toepassing waren? 

• Welke bijzondere opsporingsmethoden en dwangmiddelen werden door de teams 
gebruikt? 

• Wat zijn de onderzoeksresultaten, in strafrechterlijke, financiele en bestuurlijke zin? 

In de volgende deelparagrafen worden de opsporingsonderzoeken door kernteams kort 
besproken op deze punten. 
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7.3.2 Doorlooptijd en personele inzet 

Doorlooptijd 
Om de doelmatigheid van de kernteams te bepalen, kan de doorlooptijd een belangrijk 
ankerpunt zijn. We moeten constateren dat vaak moeilijk vast te stellen is hoelang een 
onderzoek geduurd heeft, zowel de start- als de einddatum zijn diffuus. De tijd die verstrijkt 
tussen ontvangst van eerste signaal over een criminele organisatie tot aan de uiteindelijke 
afhandeling van een ontnemingstraject is erg lang en als zodanig niet opgenomen in de 
registraties van de kernteam. Het moment van aanvang ligt vaak ruim voor het indienen van 
een projectaanvraag bij de CCZ, op het moment dat de projectvoorbereiding aan de gang 
gaat. Een aantal kernteams startte voorheen projecten terwijl de aanvraag nog loopt, bij 
andere teams ligt het onderzoek stil terwijl het CCZ traject wordt afgewerkt. Er is gebleken 
dat de nasleep, het 'ter rechtszitting brengen' van onderzoek, een aparte behandeling vraagt. 
Deze nasleep kan soms jaren duren en daarvoor moeten mensen stand by gehouden worden. 
Daarnaast probeert men tegenwoordig vaak, nadat de aanhoudingen zijn verricht, een 
ontnemingsonderzoek op te starten. 
Voor deze analyse hebben we de doorlooptijd ingeschat op basis van de tijd die verstrijkt 
tussen de formele start van een onderzoek (bijvoorbeeld het moment van goedkeuring door 
de CCZ, of de instelling van een tactisch team dat zich met de zaak bezig houdt) tot de 
afronding van de tactische werkzaamheden (bijvoorbeeld het moment dat een tactische 
eenheid zich bezig gaat houden met een volgende zaak). De doorlooptijd is dus de tijd die 
wordt besteed aan tactische recherche. Het ontnemingstraject en de gerechtelijk afhandeling 
vallen daar in de regel buiten. 
De duur van de onderzoeken varieert sterk; deelonderzoeken duren vaak korter terwijl grote 
projecten vaak meerdere jaren kunnen lopen. De duur van de kleinere zaken, zoals bijvoor-
beeld het voldoen aan rechtshulpverzoeken, varieert van drie weken tot een half jaar. Grote 
projecten duren gemiddeld 1 tot 6 jaar. Het gemiddelde kernteamonderzoek duurt tussen een 
half en twee jaar. 

In tube! 7.1 is de doorlooptijd van de onderzoeken voor de verschillende kernteams weerge-
geven. 
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Tabel 7.1: Doorlooptild van kernteam onderzoek. 
kernteam 	Doorlooptijd 1 

A 	Drie onderzoeken duurden meer dan 1 jaar, 2 onderzoeken duurden + 6 maan- 
den, 5 onderzoeken duurden minder dan 6 maanden. 

— 
C 

4 

5 

6 

7 
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variabel, 1/2 tot 4 jaar 

Het grote onderzoek duurde 3 jaar, deel-GVO's varieerden van enkele weken tot 
2 jaar. 

3 onderzoeken duurden meet dan 2 jaar, een onderzoek liep 11/2 jaar en 3 onder-
zoeken liepen tussen 1/2 en 1 jaar. 

Rechtshulpverzoeken duren enkele dagen (10) tot weken, de grote onderzoeken 
duren 2 tot 3 jaar. 

2 onderzoeken duurden ruim 4 jaar, 3 onderzoeken duurden 1 jaar, een onder-
zoek liep 2 jaar. Een aantal onderzoeken is voortijdig beeindigd. 

Onderzoeken duren gemiddeld een half jaar, varierend tussen 2 en 14 maanden. 

Personele inzet 
Bij de meeste kemtearns worden mensen projectmatig ingezet op onderzoeken. Afhankelijk 
van de organisatie werken mensen van de begin- tot de eindfase vast op een project, of 
werkt er aan een project een steeds wisselend aantal mensen. 
In de jaarverslagen worden meestal wel begrote uren per project opgenomen, maar de 
besteding.per project is het lastig vast te stellen. Dit komt deels door het feit dat financiele 
verslaglegging per jaar gaat en niet per project. Doordat projecten over meerdere jaren 
lopen, soms een tijdje stil liggen en doordat niet overal duidelijk is hoeveel nazorg er nodig 
was en termen van mensen en middelen, is het moeilijk om de 'kosten' per project te 
bepalen. Daarnaast is ook de registratie van uren per project bij de meeste kernteams nog 
in ontwikkeling. Zeker gedurende de beginperiode, waarin een groot deel van de geanaly-
seerde onderzoeken speelde, was het bij de meeste teams niet gebruikelijk om de urenbeste-
ding naar activiteiten te registreren. Langzamerhand is de administratieve organisatie van 
de meeste kernteams overigens wel toegesneden op een dergelijke registratie. 

De bestede onderzoelcstijd per project is in dit onderzoek bij benadering vastgesteld. 
Daarvoor is, voor zover aanwezig, gebruik gemaakt van de urenregistratie. In andere 
gevallen is aangegeven hoeveel personeel in de regel betrokken is bij een onderzoek. Aantal 
personeelsleden maal gemiddelde doorlooptijd kan dan worden gebruikt om bij benadering 
de inzet van personeel te bepalen. In tabel 7.2 staat het aantal personen of, indien bekend, 
het aantal uren per onderzoek voor de verschillende kernteams weergegeven. 



Tabel 7.2: Personele inzet b  opsporingsonderzoeken. 
Kernteam 	Inzet personeel 

1 	 Twee tactische teams van elk 18 (19) personen hebben voor een groot onderzoek 
ongeveer 30 a 40 manjaren nodig. 

2 	 Twee tactische teams van 18 personen die voor het verrichten van onderzoek 
tussen .5 en 3 jaar nodig hebben. Mensen in een team werken aan meerdere 
onderzoeken tegelijk. 

3 	 Teams worden samengesteld voor projecten en deel-GVO's. Gemiddeld 8 tot 16 
personen per onderzoek. 

4 	 Teams worden samengesteld op basis van onderzoek, een team bestaat meestal 
uit een projectleider, 1 of 2 coordinatoren (financieel en proces-verbaal) tussen 5 
en 8 tactische rechercheurs, administratieve ondersteuning en waar nodig extra 
inzet van deslcundigheid (accountants, fraudespecialisten, wetenschap, bankwe-
zen). 

5 

7 

Het aantal manuren varieerde in 1995-1997 tussen de 150 en 13000 voor een 
onderzoek. 

Tactisch personeel wordt toegewezen aan onderzoek, maar leidinggevend en 
specialistisch personeel wordt ingezet waar en wanneer dat nodig. De rapportage 
maakt geen melding van aantallen medewerkers per onderzoek, met uitzonde-
ring van de tactische rechercheurs. Onderzoek A: 2, onderzoek B: 11 en onder-
zoek C: 24. 

T.a.v. de bij de onderzoeken betrolcken personen is geen specifiek opgave ge-
daan. Door de organisatie-opbouw werken aan een project steeds een wisselend 
aantal mensen, zowel in de kern als in de ondersteuning. In de toekomst zal per 
onderzoek het aantal arbeidsuren worden aangegeven. (bron: voortgangsrappor-
tage team) 

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan men een zeer niwe schatting maken van de 
kosten per onderzoek. Onderzoek dat 2 jaar duurt, waarvoor in die tijd 35 tot 40 FTE's 
worden gebruikt, kost derhalve ongeveer 5.5 miljoen gulden (100.000 per FTE + BiZa 
bijdrage: 1 45000). 

7.3.3 Aantal onderzoeken en kernteamwaardigheid 

Het aantal zaken dat liep in de periode 1995-1997 wisselt per jaar en per team. Gemiddeld 
doen de kernteams twee grote en enkele kleinere zaken naast elkaar (zie tabel 1). 
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De kernteamonderzoeken die in dit onderzoek zijn geanalyseerd zijn allemaal beoordeeld 
voordat de huidige beoordelingsmaatstaven werden vastgestele De beoordelingscriteria 
zoals die golden voor de hier beschreven onderzoeken, waren: 
• de aanwezigheid binnen een criminele groep van een hierarehische structuur met een 

mm of meer vaste taakverdeling; 
• de aanwezigheid van een intern sanctiesysteem; 
• het gebruik van geweld tegen personen binnen het criminele milieu ter handhaving 

van de concurrentiepositie van de groep in de criminele wereld; 
• het witwassen van geld; 
• de aanwezigheid van criminele contacten met overheidsfunctionarissen of met perso-

nen van overigens legale bedrijven; 
• het gebruik van delcmantelfirma's; 
• het uitstrekken van de activiteiten van de groep over een langere periode; 
• het plegen van meerdere soorten delicten door de groep. 

Voor vrijwel alle in het kader van dit onderzoek geanalyseerde kernteamonderzoeken was 
het eerste criterium, de aanwezigheid van een hierarchische structuur, van belang. Dit gold 
tussen 1995 en 1997 voor ongeveer 85% van al het onderzoek. Voor de onderzoeken 
waarbij dit criterium genoemd werd, speelden meestal ook andere criteria een rol. Met 
name de criteria 'witwassen', 'extreem geweld', en 'liquidaties in het milieu' werden 
genoemd als reden voor de kernteamwaardigheid van het onderzoek. Criminele contacten 
in de bovenwereld, delcmantelfirma's en activiteiten die zich uitstrekken over meerdere 
jaren, komen op de derde plaats. 
In 15% van de zaken wordt georganiseerde misdaad niet vermeld als reden van kernteam-
waardigheid van onderzoek. 

7.3.4 Gebruikte opsporingsmethoden en technieken 

Sinds de conunissie van Traa zijn de opsporingsmethoden van de kernteams lcritisch 
gevolgd. In de rapportages van zaken werden vooral de beproefde recherchetecluneken 
beschreven. In de interviews werden de technieken toegelicht. In deze paragraaf wordt eerst 
de aard en frequentie van deze methoden onderzocht. Daarna wordt het financieel recher-
cheren van de kernteams toegelicht en tot slot wordt er nog iets gezegd over de toepassing 
van meer risicovolle methoden. 

Een diepgaande studie van de door de kernteams gebruikte opsporingsmethoden viel buiten 
de kaders van het onderhavig onderzoek. Door het WODC wordt op dit moment een 

1 	Hier worth gerefereerd aan de criteria zoals neergelegd in de Nota Prioriteitsstelling. Zie ook hoofd- 
stuk 2 van dit rapport. In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van de CRI-criteria ter bepaling van 
de kernteamwaardigheid van onderzoek. 
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onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van opsporingsmethoden en bevoegdheden, onder 
leiding van Prof. Dr. H.G. Van der Bunt. 

De meest gebruikte rechercheermethoden is het 'tappen' van telefoon en fax. Deze methode 
is bij vrijwel elk geanalyseerd onderzoek meerdere malen gebruikt. Het belang van de tap 
is gelegen in het feit dat men op deze wijze inzicht in- en bewijs krijgt in het georganiseerde 
karakter van de crhninaliteit, ofwel artikel 140. Naast de tap maakt men veelvuldig gebruik 
van alle observatievormen, statisch zowel als dynamisch, met behulp van geplaatste en 
handcamera's en observatie teams. 
Het runnen van informanten wordt in de praktijk veel toegepast en geschiedt dan onder 
verantwoordelijkheid van de CID. In welke mate men gebruik maakt van informanten is 
moeilijk vast te stellen. In het kader van veiligheid en bescherming is men terughoudend in 
het geven van informatie. 
In zeer beperkte mate wordt gebruik gemaakt van infiltranten, van een van de Politie 
Infiltratie Teams (PIT) of het Landelijk Infiltratie Team (LIT). Voor zover door ons vast te 
stellen was, is er tussen 1995 en 1996 vijf maal een beroep gedaan op het PIT. 

Alle teams hebben een begin gemaakt met de toepassing van financieel rechercheren als 
aanvulling en uitbreiding van de opsporingsmethoden. Financieel onderzoek kent drie 
doelstellingen. 
Het eerste doel is de ontneming van wederrechterlijk verkregen kapitaal, beter bekend 
onder de naam 'Pluk-ze'-wetgeving. Dit soort onderzoek wordt vaak pas opgestart nadat het 
GVO beeindigd is en de verdachte is aangehouden. Ontnemingsonderzoek stuit, mede door 
de late start daarvan, op grote problemen, en de bedragen die men hoopt te ontnemen 
worden zelden gehaald. Uit interviews in het veld kwam naar voren dat ontneming van het 
wederrechterlijk verkregen vermogen, in de praktijk minder makkelijk is dan aanvankelijk 
gedacht is. Vaak kan men het vermogen niet meer vinden, is het via allerlei wegen naar het 
buitenland gesluisd, is het gewoon 'weg' . Het ontnomen vermogen kan ook ten goede 
komen aan het buitenland, waar een deel van de criminele praktijken zich hebben afge-
speeld. Birmen de teams werd sorns betwijfeld of het ontnomen kapitaal in verhouding stolid 
tot de hoeveelheid werk. 
Uit interviews met de FIOD kwam de klacht naar voren dat kernteams onvoldoende zijn 
toegerust voor dit soon onderzoek. Om goed te kunnen ontnemen moet men hier tijdens het 
opsporingsonderzoek rekening mee houden, bijvoorbeeld bij het doen van huiszoekingen. 
Volgens respondenten binnen de FIOD ontbreekt hiervoor bij kernteams de nodige deskun-
digheid. 
Het tweede doel van financieel rechercheren, is het in kaart brengen van goederen-, geld-
en middelenstromen om de structuur van de criminele organisatie bloot te leggen. Onder-
zoek naar witwaspraktijken, dekmantelfirma's en facilitators van de criminele organisatie 
wordt hiertoe gerekend. Deze informatie wordt gebruikt om het bewijs rond te krijgen tegen 
criminele organisaties. 
Een laatste doel van financieel rechercheren is het verrichten van fraudeonderzoek. 

109 



Uit interviews met alle betrokkenen binnen en buiten de kernteams kwain naar voren dat er 
binnen de politie-organisatie nog onvoldoende kennis en deskundigheid op dit gebied is. 
Men huurt dan ook kennis in van buitenaf, kernteams gaan hiertoe samenwerkingsverban-
den aan met banken en verzekeringsinstellingen, met (forensische) accountants, met de 
FIOD, en met bedrijven als Coopers & Lybrand, en Moret & Young. 

Een nog betrekkelijk nieuwe opsporingtechniek, die binnen de kemteams sterk in ontwilcke-
ling is, is de misdaadanalyse. Misdaadanalyse vindt plaats zowel in de voorbereidende fase 
als gedurende het opsporingsonderzoek. In het vooronderzoek wordt de grote hoeveelheid 
informatie die komt uit open bronnen, uit verkermend onderzoek en van de CRI/CID, 
veredeld tot bruikbare kennis. Personen worden hier aan elkaar en aan organisaties gekop-
peld. Tijdens het opsporingsonderzoek probeert men de informatie uit verschillende 
bronnen met elkaar te verbinden, om meer inzicht in het criminele proces en de organisatie 
te Icrijgen. 
Volgens respondenten is het omzetten van de diverse soorten gegevens naar informatie en 
informatie verder veredelen naar kennis, een vak apart geworden, onder andere door de 
duur en de complexiteit van kernteamwaardig onderzoek. 

Het gebruik van de meer risicovolle methoden door kernteams is, volgens de ons beschik-
baar gestelde informatie, zeer beperlct. Eenmaal was er sprake van pseudokoop, tweemaal 
van gecontroleerde levering, door twee verschillende teams en vijftnaal was er sprake van 
infiltratie van politiemensen in een criminele organisatie. 
Tijdens de interviews kwam naar voren dat men zeer bewust bezig is met het bewaken van 
de grenzen van de toelaatbaarheid van de methoden van onderzoek. In het veld werden 
echter ook negatieve geluiden gehoord. Tijdens onderzoek stuit men regelmatig op strafbare 
feiten die geen doorgang mogen vinden (zoals het op de marlct brengen van verdovende 
middelen). Een aantal malen kan men een dergelijke partij wegtippen naar de politie, maar 
dit kan slechts in beperkte mate gebeuren, omdat anders argwaan ontstaat binnen de 
critninele organisatie. Dit leidt er soms toe dat onderzoek voortijdig moet worden afgebro-
ken, en vaak tot bijstelling van de onderzoeksdoelen. Tijdens interviews werd het OM 
onduidelijkheid op dit gebied verweten. Men vond dat begrippen als 'het doorlaten van 
verdovende middelen en 'het doen van voldoende insparming' onvoldoende gedefinieerd 
zijn. 

Een grote bron van zorg binnen de kernteams is de snelheid waarmee vernieuwingen op 
technologisch gebied bun entree doen in de criminele wereld. Nieuwe technieken op het 
gebied van telecommunicatie, maken dat belangrijke opsporingsmethoden als het tappen 
minder bruikbaar worden. Men is bang de ontwikkelingen binnen het opsporingsapparaat 
niet bij te kunnen houden en de aansluiting bij de criminele organisaties te zullen missen. 
Veel technieken zullen in de toekomst steeds meer specialistische kennis vereisen, men kan 
hierbij denken aan Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT). 
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7.3.5 Strafrechtelijke en andere resultaten 

Resultaten van het opsporingsonderzoek kan men onderverdelen in een drietal categorieen, 
strafrechtelijke resultaten, resultaten van ontneming en inbeslagnames, en bestuurlijke 
resultaten. Daarnaast beschrijft een aantal teams andersoortige output, zoals het geven van 
lezingen, het houden van praatjes op seminars en congressen en het schrijven van artikelen 
in vakliteratuur. De resultaten van de teams zijn in tabel 7.3 weergegeven. Door het 
ontbreken van uniforme rapportages en de diversiteit van de bronnen zijn de genoemde 
getallen slechts indicatief. 
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Tabel 7.3: Resultaten, strafrechtelilk, door ontneming en inbeslagname en bestuurlijke 
bijvangst. 

kemteam strafrechtelijk 	 ontneming 
N.b. Een groot aantal zaken inbeslagname 
is nog in beroep 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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6 van de 10 zaken leidden 	De ontneming van 1  10.5 mil- 
tot strafvervolging, hierbij 	joen moet nog gerealiseerd 
waren 3 tot 15 personen 	worden. 
betrolcken, die 	 In beslag genomen: 
1 tot 10 jaar kregen 	- enlcele miljoenen guldens 

cash, verdovende midde-
len, vuurwapens. 

± 75 personen aangehou-
den 
4 -14 jaar gevangenisstraf 
Een aantal zaken moet nog 
voorkomen. 

24 veroordelingen tussen 
2.5 en 12 jaar. 
21 deelonderzoeken waar-
van 7 voortijdig afgebro-
ken. 

87 aanhoudingen, veroorde- 
lingen tussen 1/2 en 10 jaar. 

hoofdverdachte is aange-
houden en veroordeeld (3 
jr) 
meerdere veroordelingen: 
- 1-8 jaar; 
- 7 onderzoelcen voortijdig 

gestopt. 

51 aanhoudingen 
1-5 jr 
Aantal moet nog voorlco-
men 

20 aanhoudingen 
Meeste zaken moeten nog 
voorlcomen 

f 6 miljoen ontneming moet 
nog worden gerealiseerd. 
In beslag genomen: 
- 90 kg heroine; 
- f 3 miljoen. 

Ontneming loopt nog 
In beslag genomen; 
- 1 75.000 gulden; 
- verdovende middelen. 

In beslag genomen: 
- geld ! 10 rniljoen; 
- verdovende middelen. 

In beslag genomen: 
- voertuigen; 
- sieraden; 
- vuurwapens; 
- geld; 
- verdovende middelen; 
- administratie. 

10-100 miljoen voorgeno-
men ontneming, maar realise-
ring is lastig. 
In beslag genomen: 
- cocaine, amfetamine, coca-

ine; 
- vuurwapens; 
- belastingschulden van enk- 

ele miljoenen guldens. 

ontnemingsonderzoek is ge-
start om f 2.7 miljoen te ont-
nemen 
In beslag genomen: 
- 1 15 miljoen; 
- drugs; 
- sieraden; 
- auto's; 

bestuurlijk/anders 

preventieadviezen inzalce 
beveiliging 
aanvullende regelgeving op 
gebied van telecommunicatie 

bestuurlijke aanbevelingen 
ICennis op het gebied van 
telecommunicatie 

onbelwnd 

aanvullende wetgeving t.a.v. 
bedreigde uitheemse dieren 
Rapporten en beleidsaanbe-
velingen 

onbelend 

Begin landelijke databank 
Adviezen t.a.v. recherche 
ondermek 
Richtlijnen notaris-
sen/advocaten en criminele 
organisaties 

Inzicht in de methodieken 
van het witwassen van geld. 
Veroordelingen op grond 
van heling. 



7.4 Bestrijding van de Zware Criminaliteit door regionale recherche-
eenheden 

De inhoudelijke meerwaarde van kernteams zou kunnen bestaan in het doen van onderzoek 
dat op onderdelen afwijkt van onderzoek zoals dat binnen regionale recherche-eenheden 
wordt uitgevoerd. Om uitspraken te kunnen doen over de meerwaarde van kernteams voor 
de opsporing, is het dus belangrijk om de onderzoeken van de kernteams te vergelijken met 
de onderzoeken naar zware, georganiseerde criminaliteit die gedaan worden door de 
regionale recherche-een.heden. 
In deze paragraaf worden een aantal onderzoeken beschreven die verricht zijn door de 
Regionale Recherche-eenheden van de politiekorpsen Gelderland-Midden, Utrecht, 
Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant Zuidoost. Om een 
goede vergelijking te kunnen maken tussen het opsporingsonderzoek van kernteams en dat 
van regionale recherche teams is gekozen voor deze regiokorpsen die naar verwachten 
worden geconfronteerd met een vrij hoog niveau van criminaliteit. De opsporingonderzoe-
ken waarover hier gerapporteerd worden, zijn uitgevoerd in de jaren 1996 en 1997. 

Taak en organisatie 
Voordat we ingaan op de onderzoek van de regionale recherche geven we eerst een korte 
schets van taakstelling en organisatie, zoals die over het algemeen geldt voor deze teams. 
Tot de taak van de regionale rechercheteams hoort het zelfstandig doen van onderzoek op 
het terrein van zware- en middencriminaliteit. Daarnaast hebben zij in de regel een taak in 
het ondersteunen van de districten en geven zij hulp bij rechtshulpverzoeken. 
Regionaal recherche onderzoek komt voornamelijk voort uit CID-informatie of het wordt 
aangedragen door de districten. 
Verschillende van de onderzochte regionale teams kennen een voortraject dat projectvoor-
stellen moeten doorlopen, alvorens besloten wordt om een onderzoek in uitvoering te 
nemen. Bij een regionale team dat organisatorisch dicht tegen een kernteam is geplaatst, 
doorloopt onderzoek hetzelfde keuzetraject als kernteamonderzoek, tot het moment dat de 
projectvoorstellen naar de CCZ gaan.. 
Door de regionale recherche-eenheden wordt zeer divers onderzoek gedaan. Naast onder-
zoek naar criminele organisaties (hierarchische structuur, langer dan 3 jaar actief, dekman-
telfirma' s en witwaspraktijken) wordt er onderzoek gedaan naar verdovende middelen 
(handel en bereiding), gewelddelicten (moord), fraude (valsheid in geschrifte, bank- en 
verzekeringsfraude, oplichting), computercriminaliteit, vuurwapenhandel, georganiseerde 
inbraak, diefstal en heling. 
Om een vergelijking tussen RRT's en kernteams mogelijk te maken worden de volgende 
punten naast elkaar gezet: 
• herkomst van onderzoek; 
• de doorlooptijd; 
• de besteding van mensen en/of middelen, voor zover bekend; 
• de gebruikte recherche methodieken; 
• de resultaten. 
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Evenals bij de kernteams is ook bij de regionale recherche-eenheden sprake van zeer 
uiteenlopende inrichting en inhoud van de rapportages, wat het vergelijken van de eenheden 
lastig maakt. De cijfers zijn derhalve strikt indicatief. 

Herkomst van onderzoeken 
De herkomst van regionaal onderzoek lijkt niet sterk te verschillen van KT-onderzoek. In 
plaats van de regio's zijn de districten de belangrijlcste aandragers van onderzoek. Onder-
zoek wordt deels gegenereerd door de problemen van de dag (aangiftes), deels door aanwij-
zingen over vormen van georganiseerde criminaliteit uit de districten en uit CID-informatie. 
Uit de gegevens kan niet worden opgemaakt dat regionaai recherche onderzoek door het 
OM wordt geInitieerd. 

Doorlooptijd van onderzoeken 
In tabel 7.4 wordt de doorlooptijd van de onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit van 

de regionale recherche-eenheden weergegeven. 

Tabel 7.4: Doorlooptijd regionaal onderzoek.  

RRT 	aantal onderzoeken met gemiddelde doorlooptijd 

1 	8 onderzoeken, 1-2 jaar 

2 	9 onderzoeken, 6 maanden-2 jaar 

3 	6 onderzoeken, 2 maanden tot 2 jaar 

4 	11 onderzoeken, enkele weken tot 2 jaar 

5 	onbekend aantal onderzoeken, zwacri: 1-2 jaar, groepscriminaliteit: 8-9 maanden 

6 	9 grote 23 kleine zaken, grote zaken duren 1-2 jaar 

Gemiddeld duurt regionaal onderzoek wat korter dan kernteamonderzoek. De grote zaken, 
waarin het gaat om omvangrijke crirninele organisaties duren gemiddeld 1 - 2 jaar en voor 
het totaal geldt een gemiddelde duur van ongeveer 6 maanden. De verschillen zijn echter 
zeer beperict. Er zijn bij de regionale eenheden net zoveel uitschieters naar boven (2 jaar is 
geen uitzondering), als het kernteam uitschieters naar beneden kent (10 weken tot 2 maan-

den). 

Personele inzet 
Hoewel in interviews werd vermeld dat de regionale recherche strenger werd gecontroleerd 
op beheersmatige zaken hebben we geen goed inzicht in de bestede middelen per project 
gekregen. Ook bij de regionale eenheden worden soms omvangrijke teams samengesteld. 
Een belangrijk verschil is dat in veel onderzoeken gecombineerde teams van regionale en 
districtelijke recherche worden samengesteld. 

114 



Gebruikte opsporingsmethoden 
De regionale recherche-eenheden maken voor hun opsporingsonderzoeken gebruik van alle 
opsporingsmethoden die ook door de kernteams worden gebruikt. Zowel de meer beproefde 
als meer innovatieve methoden worden gebruikt. 

Resultaten van opsporingsonderzoeken 
In tabel 7.5 staan de resultaten van de opsporingsonderzoeken van de regionale recherche-
eenheden samengevat. 

Tabel 7.5:  Resultaten van opsporingsonderzoek. 

RRT's 

1 

2 

3 

6 

resultaten 

GVO: 21 aanhoudingen, enkele zaken moeten nog voorkomen. Meerdere veroordelingen 
Anders: 
Te ontnemen wederrechtelijk verkregen vermogen: circa 1 11.500.000 
in beslag genomen: 
- administratie m.b.t. goederenstroom 
- administratie m.b.t. geldstroom 
- vaten P.M.K 

GVO: Een aantal verdachten moest nog voorkomen, totaal 38 kernfiguren en 44 randver-
dachten. 
Veroordelingen tussen 8 maanden en 4 jaar 
In beslag genomen: 
- 55000 XTC pillen en grondstoffen voor het fabriceren hiervan 
- 39 kg cocaine/39 kg hasj 
- f 35000 
- geld en sieraden 

GVO: aantal zaken moeten nog voorkomen. Veroordelingen tussen 1- 4.5 jaar 
Anders: ontmantelen organisatie 
ontneming criminele winsten 

2 zaken bleven zonder resultaat 
GVO: In 3 zaken werden aanhoudingen verricht, men moet nog voorkomen 
Anders: 2 zaken werden uitgebreid nadat nieuwe feiten aan het licht kwamen. 
163 zaken op het gebied van computercriminaliteit afgerond 
Inbeslagnames 
Bestuurlijke resultaten 

5 	GVO: 21 veroordelingen, voor totaal 80 jaar (gemiddeld per jaar 50 jaar) 
Anders: Ontneming vermogen enkele tonnen. 

GVO: 300 aanhoudingen veroordelingen tussen 9 en 15 jaar 
in beslag genomen: 
- 2050 kg heroine en cocaine 
- 57.500 kg hasj 
- 80000 pillen 
- 22 vuurwapens 
- 3.550.000 1 
- 2 kg TNT 
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7.5 Vergelijking tussen RRT en KT onderzoek 

Een vergelijking maken tussen de producten van kernteams en regionale rechercheteams is 
op grond van bovenstaande gegevens slechts in beperkte mate mogelijk. De onvolledigheid 
van de gegevens en het ontbreken van goede criteria voor het berekenen van te ontnemen 
vermogen en de waarde van de in beslag genomen goederen zijn daar debet aan. 

Gemiddeld verrichten regionale rechercheteams meer zaken per jaar dan kernteams. 
Kernteams doen gemiddeld per jaar 3-5 onderzoeken (rechtshulpverzoeken die niet bij het 
LRT liepen hebben we buiten de berekening gehouden), bij de RRT's worden jaarlijlcs 
gemiddeld 10 onderzoeken verricht. 
De duur van regionaal recherche-onderzoek is gemiddeld ook korter dan dat van kernteam 
onderzoek, kernteam onderzoek duurt ongeveer 2-3 jaar, RRT onderzoek duurt gemiddeld 
1/2 jaar. 
Beide typen rechercheteams maken gebruik van alle beproefde methoden voor opsporings-
onderzoek. 
De resultaten in strafrechtelijke zin lopen niet ver uiteen, maar het lijkt erop dat de veroor-
delingen in KT-zaken iets zwaarder zijn dan in RRT-zaken. Bij de kernteams is men 
bovendien vooral op zoek naar de top van criminele organisaties, waardoor aanhoudingen 
een grote maatschappelijke of politieke impact zouden kunnen hebben. In de rapportage 
wordt geen onderscheid gemaalct naar het soort verdachten dat wordt voorgeleid. Dit 
betekent dat het politieke belang van het strafrechtelijk resultaat niet kan worden meegewo-
gen. 
Het financieel rechercheren heeft bij de kernteams een hogere prioriteit dan bij de regionale 
teams. Het ontnemen van wederrechterlijk vermogen en het doen van onderzoek naar de 
financiele handel en wander van criminele organisaties als vorm van bewijsverzameling 
werd door de kemtearns vaker vermeld bij doelstelling en resultaten van onderzoek, dan bij 
de RRT' s. 

7.6 Samenvatting en conclusies 

• Kernteams houden zich bezig met deskundigheidsontwikkeling en het uitvoeren van 
(opsporings)onderzoeken. Deskundigheidsontwikkeling vindt plaats op twee manie-
ren, namelijk expertise-opbouw over het aandachtsgebied van het kernteam en 
expertise-opbouw op het gebied van grootschalig opsporingsonderzoek. De betekenis 
van de aandachtsgebieden is in hoofdstuk 2 belicht. De deslcundigheid over het doen 
van grootschalig onderzoek vindt zijn neerslag in protocollen, omgang met informatie 
en verbetering van projectvoorbereiding. 

• De opgebouwde deskundigheid is tot nu toe primair van belang voor verbetering van 
de eigen opsporingsactiviteiten. Overdracht naar andere instanties die zich bezig 
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houden met opsporing is bij de meeste teams nog beperkt voor zover het gaat om 
participatie bij concrete opsporingsonderzoeken. De overdracht van kennis in de vorm 
van de terugplaatsing van personeel in de regio's heeft nog nauwelijks plaats gevon-
den. Tot slot wordt de deskundigheid gebruikt om vragen van derden (nationaal en 
internationaal) te beantwoorden. Deze functie zou bij verschillende kernteams in 
belang toenemen, zo werd gesteld. 

• De kern van het werk van de kernteam is gelegen in het doen van opsporingsonder-
zoek. Het merendeel van de activiteiten en het personeel is gericht op opsporingson-
derzoek. Bij het verkrijgen van inzicht in de opsporingsonderzoeken, werden de 
onderzoekers geconfronteerd met twee problemen. Allereerst werden door de kern-
teams uiteenlopende afbakeningen van onderzoek gehanteerd, waarbij met name het 
onderscheid tussen hoofdonderzoek en deelonderzoeken van belang was. Daarnaast is 
wijze waarop gerapporteerd wordt over de onderzoeken slechts in beperkte mate 
bruikbaar om de vragen van dit onderzoek te beantwoorden. Een aantal vragen is niet 
of slechts op basis van in schattingen van medewerkers te beantwoorden. 

• Een kwantitatieve, harde vergelijking tussen kernteams onderling en tussen kernteams 
en regionale recherche-eenheden voor wat betreft resultaten, ingezette middelen en 
doorlooptijd van onderzoek is niet mogelijk. Op grond van de beschikbare gegevens, 
aangevuld met kwalitatieve informatie van medewerkers van de teams is een voor-
zichtige vergelijking mogelijk. 

• De exacte doorlooptijd van onderzoeken is niet te bepalen, omdat begin- en einddatum 
niet gespecificeerd zijn. Als wordt gekeken naar de tijdsperiode dat een tactische 
eenheid van een kernteam bezig is met een opsporingsonderzoeken, uitgezonderd het 
ontnemingstraject, kan worden geconcludeerd dat een kernteamonderzoek gemiddeld 
tussen 1/2 (kleinere zaak) en 2 jaar (grote zaak) duurt. Uitschieters van onderzoeken 
die slechts drie weken duurden en van onderzoeken die 6 jaar duurden, zijn echter 
aangetroffen. De varieteit tussen teams lijkt vooral te worden beinvloed door de mate 
waarin men met deelonderzoeken werkt en rechtshulpverzoeken uitvoert. 

• Het verdient aanbeveling om ten behoeve van het vervolg van de evaluatie regels vast 
te stellen aan de hand waarvan men begin en eind van een onderzoek kan bepalen. 
Bovendien verdient het aanbeveling om de verslaglegging van onderzoeken zodanig 
vorm te geven dat begin en eind te achterhalen zijn. 

• De inzet van personeel voor afzonderlijke onderzoeken is bij de meeste kernteams 
over de onderzochte periode slechts bij benadering te reconstrueren. Voor de toe-
komst kan enige verbetering worden verwacht als gevolg van verbeterde registratie 
die verschillende teams thans hanteren. Bij benadering kan de inzet van tactisch 
personeel worden bepaald. Grote onderzoeken worden over het algemeen door teams 
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van rond de 15 - 20 rechercheurs aangepakt. Bij een duur van 2 jaar is een inzet van 
rond de 35 fte's noodzakelijk. 

• De kernteamwandigheid van de uitgevoerde onderzoeken is afgemeten aan de criteria 
die van lcracht waren tijdens de periode dat de onderzoeken werden uitgevoerd, i.c. 
de 'oude' CM-criteria. Van de geanalyseerde projecten had het overgrote deel volgens 
die maatstaven betrekking op georganiseerde criminaliteit, waarbij sprake was van een 
hierarchische structuur. Veelvoorkomende additionele kenmerken waren voorts: 
witwassen, extreem geweld en liquidaties in het milieu. 

• De kernteams maken gebruik van een breed scala aan opsporingsmethoden. Financieel 
rechercheren is in toenemende mate van belang als opsporingsmethode. De grenzen 
van de toelaatbaarheid van methoden worden, zo werd gesteld in de interviews, streng 
bewaakt. 

• Alle kernteams hebben strafrechtelijke resultaten geboekt in de afgelopen jaren (1995- 
1997) De onderzoeken die in die jaren liepen, leidden tot een groot aantal aanhou-
dingen, inbeslagnames en veroordelingen. Ontneming moeten in de meeste gevallen 
nog worden gerealiseerd. Naast strafrechtelijke resultaten hebben de meeste teams ook 
andere resultaten geboekt, met name op het terrein van bestuurlijke adviezen en 
aanbevelingen. 

• De resultaten van de kernteams lcunnen worden gelegd naast de resultaten die regiona-
le recherche-eenheden boeken in opsporingsonderzoeken. Op grond van de beschikba-
re gegevens kan worden gesteld dat regionale rechercheteams (bij vergelijkbare 
omvang van tactische capaciteit) gemiddeld meer zaken per jaar doen dan de kern-
teams. Een kernteam doet gemiddeld 3 -5 onderzoeken per jaar en een RRT doet er 
gemiddeld 10. RRT's doen veel onderzoek dat ook als kernteamwaardig te classifice-
ren is, maar voeren daarnaast ook andere onderzoeken uit. De duur van regionaal 
recherche-onderzoek is gemiddeld korter dan dat van kernteams (1/2 jaar versus 2 
jaar). 
Voor wat betreft gebruilcte opsporingsmethoden zijn er geen verschillen aangetroffen 
tussen de kernteams en de RRT ' s . 
De resultaten in strafrechtelijke zin lopen niet ver uiteen, al lijkt het erop dat veroor-
delingen in KT-zaken gemiddeld iets zwaarder zijn dan in RRT-zaken. Bij de kern-
teams is men daarbij vooral op zoek naar de top van criminele organisaties, waardoor 
aanhoudingen ook een grote maatschappelijke of politieke impact lcunnen hebben. De 
RRT's richten zich ook op andere, wellicht minder beladen criminele organisaties. 
Het fmancieel rechercheren lcrijgt bij de kernteams meer aandacht en prioriteit dan bij 
de regionale teams. Het ontnemen van wederrechtelijk vermogen en het doen van 
onderzoek naar de financiele zaken van criminele organisaties werd bij de kernteams 
vaker als doelstelling of resultaat genoemd. 
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• 	De onderzoeksbevingen ten aanzien van de resultaten van het kernteamwerk in 
vergelijking tot het regionale recherchewerk wijzen niet op grote kwantitatieve 
verschillen tussen kernteams enerzijds en regionale rechercheteams anderzijds. Als 
het gaat om aantal en hoogte van veroordelingen en omvang van inbeslagnames zijn 
de verschillen tussen kernteams onderling zeker zo groot dan de verschillen tussen 
kernteams enerzijds en RRT's anderzijds. 
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8 Eerste beoordeling van de kernteams en 
het kernteamstelsel 

8.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is het functioneren van de kernteams op een aantal aspecten 
beschreven en zijn de producten van de kernteams in kaart gebracht..In de afzonderlijke 
hoofdstukken zijn knelpunten, positieve invullingen en spanningen gesignaleerd die conse-
quenties kunnen hebben voor de mate waarin de kernteams doeltreffend en doelmatig 
functioneren. We vatten in dit hoofdstuk de bevindingen samen vanuit de optiek van 
doeltreffendheid, doelmatigheid en draagvlak en geven daarbij een eerste beoordeling op 
onderdelen. 

De begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en draagvlak staan centraal in de beoordeling 
van de kernteams, die uiterlijk in 2001 zijn beslag moet krijgen. Op dit moment is een 
beoordeling van de kernteams nog niet mogelijk. Een beoordelingskader dat op dit moment 
gebruikt zou kunnen worden is nog niet voorhanden. De maatstaven en criteria die van 
belang zijn om doeltreffendheid, doelmatigheid en draagvlak van de kernteams vast te 
stellen ontbreken. We zullen in paragraaf 8.2 ingaan op de contouren van het beoordelings-
model, zoals dat gebruikt is in het onderhavige onderzoek. Vervolgens zullen we in para-
graaf 8.3 ingaan op het functioneren van de afzonderlijke kernteams. Binnen de beperkingen 
die het huidige beoordelingsmodel stelt, zal een eerste beoordeling in termen van doelmatig-
heid, doeltreffendheid en draagvlak worden gegeven. In paragraaf 8.4 gaan we in op enkele 
elementen van het kernteamstelsel. Doelbereiking en inrichtingsvoorwaarden van het 
kernteamconcept als geheel worden daarin belicht. Na deze eerste beoordeling van de 
huidige stand van zaken, kijken we vooruit naar de uiteindelijke evaluatie van de kernteams 
die uiterlijk in 2001 moet zijn afgerond. Uitgaande van de huidige beleidsuitgangspunten 
zoals die in een aantal (concept)nota's en regelingen zijn geformuleerd, kunnen enkele 
doelstellingen worden gespecificeerd die vocir de toekomstige beoordeling van belang zijn. 
Om in of al voor 2001 tot een beoordeling te komen, kan daarnaast een informatiekader 
voor de beoordeling worden ontwikkeld. Een eerste aanzet daartoe wordt in paragraaf 8.5 
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gegeven. In paragraaf 8.6 tenslotte formuleren we een aantal aanbevelingen voor de opzet 
en uitvoering van het verdere evaluatietraject. 

8.2 Vaststelling van doeltreffendheid, doelmatigheid en draagvlak van de 
kernteams 

In de offerte waarin het IVA de vraagstelling en opzet voor dit onderzoek heeft uitgewerkt, 
werd gesteld dat: 

De afzonderlijke kernteams en het kernteamconcept als geheel kunnen als positief worden 
beoordeeld als ze doeltreffend werken, dat op een doelmatige wijze doen en als dat leidt tot 
waardering van betrolckenen. De aspecten doelmatigheid en doeltreffendheid hebben primair 
betrekking op de interne organisatie, terwij1 legitimiteit betrekking heeft op het draagvlak 
voor de organisatie en haar werkwijze bij organisatieleden en bij relevante actoren in de 
omgeving. 

Doeltreffendheid werd gedefinieerd als de relatie tussen de output en de doelstellingen van 
de organisatie. GesteId is dat vaak zowel de outputs als de doelstellingen moeilijk te 
kwantificeren zijn. Beoordeling van de doeltreffendheid zal dan vooral in kwalitatieve zin 
plaatsvinden. 
De doelmatigheid is gedefinieerd als de hoeveelheid output per unit input, oftewel de 
output/input verhouding. Vaak wordt de doelmatigheid gemeten door de gerealiseerde 
inputs te vergelijken met een standaard, een norm. Soms is echter een dergelijke norm niet 
aan te geven. Er kan dan alleen iets over doehnatigheid worden gezegd in vergelijkende zin. 
Legitimiteit of draagvlak l  betreft de waardering voor het functioneren van de kernteams en 
kan als parameter dienen in de beoordeling. In het bijzonder als sprake is van een onduide-
lijke relatie tussen output en beleidsdoelstellingen en als sprake is van omstreden beleids-
doelen of beleidsinstrumenten, kan het draagvlak een belangrijke additionele parameter zijn 
in de beoordeling. 

In de offerte is uitgegaan van een vergelijkende beoordeling tussen de afzonderlijke kern-
teams en tussen de kernteams en de regionale recherche-eenheden. De vergelijking zou 
bovendien ijkpunten moeten leveren voor de verdere evaluatie van de kernteams. Ten 
behoeve van de navolgende beoordeling heeft die vergelijking ook plaatsgevonden. 

De beoordeling zoals voorgestaan in de offerte was nadrukkelijk een eerste, voorlopige en 
vooral kwalitatieve beoordeling. Het voorlopige karakter van deze beoordeling is door een 

In de offerte is gesproken over legitimiteit als parameter voor de beoordeling. De legitimiteit betreft 
de waardering voor het functioneren. Het begrip legitimiteit heeft in de bestuurswetenschappen een 
andere connotatie dan in de juridische wetenschappen. Om verwarring over de betekenis van het begrip 

• 	te voorkomen, zal in dit verdere betoog worden gesproken over draagvlalc. 
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aantal omstandigheden, die tijdens uitvoering van het onderzoek in voile omvang duidelijk 
werden nog sterker van belang dan in de offerte voorzien. 

Deze omstandigheden betreffen: 
a. De ontwikkeling van de beleidsdoelen. 
b. De beschikbare meeteenheden. 
c. De vastlegging van informatie nodig ter beoordeling. 

Ad a. De ontwikkeling van de beleidsdoelen 
In hoofdstuk 2 is gebleken dat de taakstelling van de kernteams in de afgelopen jaren een 
ontwikkeling doorgemaakt heeft. De oorspronkelijke opdracht 'een bijdrage leveren aan de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit' is verder gespecificeerd en geoperationali-
seerd. Oorspronkelijke elementen van de taakstelling zijn gewijzigd en andere elementen 
zijn toegevoegd. De vraag welke maatstaven bij de beoordeling moeten worden gehanteerd 
is door deze ontwikkeling lastig te beantwoorden. 
In het onderhavige onderzoek is in kaart gebracht hoe het functioneren van de kernteams er 
de afgelopen jaren uitzag, waarbij de kernteams uitgingen van de taakstelling zoals die toen 
gold. Met andere woorden, we hebben in dit onderzoek teruggekeken. Het zou geen recht 
doen aan de kernteams om de beoordeling uitsluitend te baseren op de thans voorliggende 
beleidsdoelstellingen, die overigens ook niet volledig eenduidig zijn. Voor de beoordeling 
in het kader van de eindevaluatie kan wel gebruik worden gemaakt van de aangepaste 
beleidsdoelstellingen. Bij de huidige beoordeling zal gebruik worden gemaakt van de 
minder gespecificeerde oorspronkelijke doelstellingen. Deze beleidsdoelstellingen zijn 
overigens divers en niet zodanig tastbaar orrischreven dat het bereiken daarvan ondubbelzin-
nig kan worden vastgesteld. 
In de navolgende beschrijving van de doeltreffendheid van de kernteams wordt een aantal 
impliciete beleidsdoelen gereconstrueerd en wordt beschreven op welke wijze, en voor 
zover mogelijk, in welke mate de kernteams die doelen bereiken. 

Ad b. De beschikbare meeteenheden 
In de offerte is gesteld dat de in- en de output van de kerntearns en van de regionale 
recherche-eenheden zal worden vergeleken. Dit veronderstelt de aanwezigheid van eendui-
dige meeteenheden om de in- en output vast te stellen, bijvoorbeeld uniforme definities van 
onderzoeken, doorlooptijd, resultaten, ingezette middelen, et cetera. Dergelijke uniforme 
meeteenheden waren ten tijde van dit onderzoek niet voorhanden. In de uitwerking van de 
onderzoeksopzet is een aantal meeteenheden uitgewerkt (zie ook bijlage 1). 

Ad c. Vastlegging van informatie nodig ter beoordeling 
Het ontbreken van meeteenheden is weliswaar op te lossen door deze tijdens het onderzoek 
vast te stellen, maar de informatie die nodig is om te meten is daarmee nog niet geleverd. 
Tijdens het onderzoek bleek dat de wijze waarop door de kernteams en de regionale 
recherche-eenheden informatie over de bedrijfsvoering en de resultaten van het werk wordt 
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vastgelegd niet aansluit bij de meeteenheden die voor de beleidsboekhouding van belang 
zijn. Doordat de meeteenheden niet vooraf zijn aangereikt aan de teams is ook de admini-
stratieve organisatie niet ingericht om die informatie te verschaffen. De nieuwe kernteamre-
geling voorziet overigens in een rapportageverplichting, die een deel van deze problemen 
oplost. 

De bovenstaande omstandigheden maken een definitieve vaststelling van de situatie onmoge-
lijk. Ben analyse van de onderzoeksresultaten in het licht van doelmatigheid, doeltreffend-
heid en draagvlag van de kemteams is wel mogelijk. Op dit moment is daaraan echter geen 
eindoordeel over het functioneren van de afzonderlijke teams te verbinden. 

8.3 Eerste beoordeling van het functioneren van de kernteams 

8.3.1 Doeltreffendheid 

De doeltreffendheid van de kernteams is gedefinieerd als de mate waarin de output bijdraagt 
aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Zoals gesteld zijn de doelstellingen de 
afgelopen jaren verder uitgewerlct. In zekere zin zijn alle kernteams doeltreffend, want zij 
slagen er alle in om opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit succesvol uit te 
voeren. Ook andere resultaten dan veroordelingen worden geboekt. In het navolgende wordt 
een aantal aspecten die met het oog op het doeltreffend functioneren van de kernteams van 
belang zijn besproken. 

Totstandkonfing projecten 

In de toekomst moet verkennend onderzoek een belangrijke rol gaan spelen in de voorberei-
ding van onderzoeken. Uit de analyse van zaken blijkt dat tot nu toe niet aan te geven is in 
hoeverre opsporingsonderzoek voortkomt uit verkennend onderzoek. In lcwantitatief opzicht 
is de belangrijlcste bron van onderzoek gelegen in rechtshulpverzoeken. Zeer veel grote 
zaken vloeien daarnaast voort uit eerder opsporingsonderzoek, dat deels ook fimgeert als 
verkennend onderzoek. Met uitzondering van twee kernteams hebben alle kernteams 
uitsluitend opsporingsonderzoek verricht dat in meer of mindere mate betreklcing had op de 
aandachtsgebieden van de teams. Op grond van het onderhavige onderzoek bestaat de 
indruk dat sornmige kemteams er beter in slagen om een koppeling tussen aandachtsgebied, 
algemene informatiefunctie, verkennend onderzoek en opsporingsonderzoek te realiseren 

.dan andere. Voor de doeltreffendheid van de kernteams kan dit van groot belang zijn. In dit 
verband is ook de ontwilckeling inzake de informatieplatforms van belang. Overigens zijn 
ook kritische opmerkingen geuit bij deze koppeling. Het risico dat men onvoldoende 
kritisch kijkt naar andere onderzoekslijnen is in dit verband van belang. 
Gegeven de nu voorgestelde werkwijze is het wenselijk om nader onderzoek te doen naar 
de achtergronden en aanleidingen voor verkennend onderzoek en opsporingsonderzoek in 
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samenhang met de wijze waarop met informatie inzake de aandachtsgebieden wordt omge-
gaan. 

Type onderzoeken 
De doeltreffendheid van de kernteams kan ook worden afgemeten aan het type onderzoek 
dat men doet. In de onderzochte periode werd onderzoek als kernteamwaardig gedefinieerd 
als daarin sprake was van georganiseerde criminaliteit volgens de criteria zoals ontwikkeld 
door de CRI. 
Niet al het onderzoek van de kernteams was kernteamwaardig volgens die criteria. Niet 
kernteamwaardig onderzoek betrof vooral fenomeengericht onderzoek binnen de aandachts-
gebieden. Een analyse van de mate van kernteamwaardigheid volgens de huidige criteria is 
op basis van de onderzoeksgegevens (nog) niet mogelijk. Wel blijkt dat bij het grootste deel 
van de onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit ook criteria van belang waren, die in 
het huidige beoordelingsstelsel een rol spelen. Met name het internationale karakter van 
onderzoeken, geldelijk gewin en geldelijke doorwerking en aantasting van integriteit van lijf 
en goed waren van belang. In mindere mate was bij onderzoeken sprake van tegenstrate-
gieen en uitwerking op overheden. 

Strafrechtelijke resultaten 
Een volgende indicator voor doeltreffendheid is de mate waarin zaken tot resultaten leiden. 
Voor de opsporingsonderzoeken gaat het daarbij primair om resultaten in strafrechtelijke 
zin. Een helder beeld van het aantal veroordelingen dat volgt uit de uitgevoerde opspo-
ringsonderzoeken is niet te geven. In de projectadministratie van de kernteams is de 
uiteindelijke veroordeling naar aanleiding van een onderzoek vaak niet beschreven. De 
afronding van een project door een kernteam loopt niet parallel met de uiteindelijke straf-
rechtelijke afronding. Bovendien moet een groot aantal zaken in eerste of tweede aanleg nog 
voorkomen. Bij drie kernteams werd gerapporteerd dat een aantal onderzoeken is gestopt. 
ten kerntearn rapporteerde dat alle zaken hebben geleid tot veroordelingen. Over het 
algemeen leiden de meeste zaken tot veroordelingen. Zeker de laatste jaren hebben de 
meeste teams de projectvoorbereiding verbeterd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen 
dat een onderzoek voortijdig moet worden stopgezet. Het aantal veroordelingen, dat is 
gerealiseerd loopt zeer sterk uiteen tussen de teams, van 8 tot 80 in de onderzochte periode. 
Een meerderheid van de teams realiseerde in een periode van 2 jaar rond de 50 - 60 
aanhoudingen en daarop volgende veroordelingen. Drie teams hebben aanmerkelijk minder 
veroordelingen. Twee van deze teams hebben te maken met toperiminelen waar al zeer lang 
op gerechercheerd wordt. In die gevallen telt niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de 
veroordelingen, zo werd gesteld. Van den kernteam moeten de meeste zaken nog voor 
komen. 
De totale straf van de veroordeelden is op grond van de in dit onderzoek beschikbare 
gegevens niet te bepalen. 

125 



Vrijwel alle kernteams streven naar ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. In 
de meeste gevallen lopen ontnemingstrajecten nog. Wel zijn grote hoeveelheden (criminele) 
goederen in beslag genomen. 

Andere resultaten 
Alle kernteams hebben andere dan strafrechtelijke resultaten gerapporteerd. Veel genoemde 
resultaten zijn voorlichting en advies. Twee kernteams rapporteerden resultaten die tot 
wijziging in regelgeving, c.q. jurisprudentie hebben geleid. Voorts hebben nogal wat 
kernteams adviezen gegeven aan politie, bestuur of maatschappelijke organisaties, bijvoor-
beeld inzake beveiliging van personen en/of documenten, inzake procedures en handelings-
routines en inzake apparatuur. 

Operationele ondersteuning regio's 
Voor de doeltreffendheid van de kernteams is voorts van belang in hoeverre men op 
operationeel gebied ondersteuning biedt aan de regio's. Bij de grootstedelijke kernteams is 
er sprake van een sterke wisselwerking tussen het centrale, grootstedelijke regiokorps en 
het kernteam. Onderzoeken worden afgestemd, overgedragen en men ondersteunt elkaar. 
Bij de overige kernteams is er sprake van beperkte operationele samenwerking. De recher-
che in deze regio's meldt dat er op operationeel niveau geen samenwerking is. Het LRT 
stelt dat regelmatig ondersteuning wordt geboden aan regionale recherche-eenheden. 

Expertiseverhoging 
De doeltreffendheid van de kernteams kan ook bestaan uit verhoging van de expertise. 
Verschillende kernteatns zijn er in geslaagd om een deslcundigheidspositie op het aandachts-
gebied op te bouwen, waardoor de expertise van die gebieden is toegenomen. 
Expertiseverhoging op het gebied van recherchemethoden is een ander mogelijk resultaat. 
De afgelopen jaren is binnen de kernteams kennis opgebouwd over het doen van grootscha-
lig onderzoek. Naar de perceptie van betrokkenen binnen de kernteams werpt dit zijn 
vruchten af in betere projectvoorstellen, kortere onderzoeken en meer resultaat. Deze 
perceptie kon nog niet met cijfermatige gegevens worden onderbouwd. 
De vraag of de medewerkers van de kernteams over bijzondere deslcundigheid beschikken 
is Met eenduidig te beantwoorden. Vrijwel alle kerteams hebben een scholingsbeleid. In het 
kader van dit onderzoek konden de scholingsinspamiingen slechts beperlct in lcaart .worden 
gebracht. 
Respondenten bij de regionale recherche-eenheden zijn van oordeel dat er weinig verschil 
in expertise bestaat tussen medewerkers van de regionale recherche en kerntearrunedewer-
kers (zie ook paragraaf 8.4). 
Kwalitatieve signalen wijzen voorts op gebruik van de opgebouwde kennis van de kern-
teams. In het verdere evaluatietraject kan expliciet worden onderzocht in hoeverre en op 
welke wijze opsporingsinstanties gebruik maken van kernteamkennis. 
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Samenvattend oordeel inzake de doeltreffendheid 
Te stellen is dat de kernteams effectief zijn, in die zin dat men de beoogde resultaten 
bereikt. Er lijkt bovendien sprake van een afnemend aantal onderzoeken dat voortijdig moet 
worden gestopt. De voorbereiding is verbeterd en men leert blijkbaar van de projecten. Er 
zijn belangrijke verschillen in de geboekte strafrechtelijke resultaten tussen de kernteams. 
De vraag is in hoeverre dit te beoordelen is als verschil in doeltreffendheid. Verschillen in 
ernst en moeilijkheid van zaken spelen daarbij een rol. Voor de eindevaluatie van de 
kernteams is het van belang om maatstaven en/of werkwijzen te ontwikkelen om een 
dergelijke weging mogelijk te maken. 
Er is een verschil tussen de teams voor wat betreft de relevantie van het geheel van activi-
teiten voor opsporingsonderzoek. Duidelijk is wel dat een aantal teams moeite heeft om aan 
voldoende zaken van niveau te komen. De doeltreffendheid van verkennende werkzaamhe-
den in relatie tot feitelijk opsporingsonderzoek is derhalve bij deze teams tot nu toe beperkt. 
Nader onderzoek naar inbedding, samenhang en relevantie van de verschillende typen 
activiteiten van de kernteams is wenselijk. 
In het onderzoek is voorts gebleken dat een aantal kernteams in zekere mate taken uitvoert 
die niet tot de thans voorliggende taakstelling behoren. Vanuit de opvatting van de eerdere 
taakstelling zijn dergelijke activiteiten zinvol. Voor de beoordeling van de kernteams is 
helderheid en stabiliteit van de toegewezen taak dan ook van belang. 

8.3.2 Doelmatigheid 

Doelmatigheid kan worden geoperationaliseerd als de verhouding tussen de ingezette 
middelen en de resultaten van de teams. Zoals gesteld zijn de resultaten niet te kwantifice-
ren en slechts beperkt te objectiveren. Dit probleem geldt ook voor de middelen die de 
kernteams tot hun beschikking hebben. Duidelijk is wel dat de teams uiteenlopende hoeveel-
heden middelen tot hun beschikking hebben. De normformatie en de daarmee samenhangen-
de geldstroom loopt in de nieuwe kernteamregeling uiteen van 57 tot 101 fte's. 

Doelmatigheid van de kernteams als zodanig is niet vast te stellen. Wel zijn er taakaspecten 
naar voren gekomen die als bevorderlijk of belemmerend voor een doelmatig functioneren 
van de teams kunnen worden beoordeeld. We zullen deze taakaspecten kort bespreken. 

A. doelmatigheid van zaakselectie 
De wijze waarop teams komen tot identificatie en selectie van zaken loopt uiteen. Een 
procedure waarbij identificatie en selectie van zaken leidt tot voortdurend werkaanbod voor 
de teams, leidt tot een doelmatige inzet van het personeel. Teams die erin slagen om via 
korte eigen lijnen, en vooral door een goede koppeling tussen projectvoorbereiding, 
informatieverzameling en verkennend en opsporingsonderzoek tot projectvoorstellen te 
komen slagen relatief goed in het scheppen van een continue werkstroom. 
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Zaken die de doelmatigheid in dit opzicht kunnen verstoren zijn: 
• Een omslachtige procedure van zaalcselectie. 

Enkele kernteams hebben een eigen procedure om te bepalen of een zaak in aanmer-
king komt voor onderzoek door het kernteam, waarbij vele actoren in het gebied een 
rol spelen. Na de eigen selectieprocedure volgt vervolgens een beoordeling door de 
CCZ en het College van PG's. Deze dubbele wegings- en becordelingsprocedure leidt 
tot extra inspanningen van betrokkenen kost extra tijd. 

• Een slechte koppeling tussen informatieverzameling op het aandachtsgebied, verken-
nend onderzoek, projectvoorbereiding en opsporingsonderzoek. 
Bij enkele kernteams zijn de koppelingen tussen informatieverzameling, de verschil-
lende typen onderzoek en projectvoorbereiding beperkt. Dit leidt tot slechte afstem-
ming en heeft tot gevolg dat er relatief weinig zaken bij de projectvoorbereiding 
komen. Bovendien is of was bij enkele teams sprake van te beperkte of te late project-
voorbereiding, waardoor de voorgestelde aanpak van zaken onvoldoende is toegesne-
den op de feitelijke onderzoekspraktijk en onderzoeken bij nader inzien blijken te 
moeten worden stopgezet of anders moeten worden ingericht. 

Een beperkte doelmatigheid in zaakselectie kan leiden tot een discontinue werkstroom. In 
het bijzonder als een zaalc eerder dan verwacht strafrechtelijk wordt afgerond kan het 
voorkomen dat er geen nieuw werkaanbod is, waardoor leegloop ontstaat. Bij een team 
werd dergelijke leegloop naar voren gebracht. Niet uitgesloten is dat ook enkele andere 
teams periodiek met gedeeltelijke leegloop worden geconfronteerd. Bij een team werd 
gesteld dat men in het verleden met dergelijke leegloop te maken had. Dit team heeft thans 
de projectvoorbereiding zodanig opgezet dat men altijd een of meer zaken op de plank 
heeft, die indien nodig snel in uitvoering kunnen worden genomen. 

B. Doelmatigheid van de organisatie 
Bij de kernteams zijn zeer uiteenlopende organisatiewijzen aangetroffen. Op onderdelen 
heeft de organisatiewijze gevolgen voor de doelmatigheid van een team. 
• De inbedding van de kernteams in een divisie van het kernkorps 
Inbedding in een centrale divisie recherche heeft doelmatigheidsvoordelen, doordat gemeen-
schappelijk gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen en een besparing op vaste 
kosten kan worden gerealiseerd. Bij een grootstedelijk team blijkt dit positief nit te werken 
op de formatie. Dat team heeft een boven-gemiddelde hoeveelheid rechercheurs en OT-ers 
in dienst. Bij dat team maakt de projectvoorbereiding deel uit van de centrale recherche van 
het korps. 

• De organisatie van de observatiecapaciteit 
De observatiecapaciteit wordt verschillend georganiseerd door de teams. De mate vvaarin 
observatiecapaciteit noodzakelijk is, is afhanIcelijk van de fase waarin een onderzoek 
verkeert. Een eigen zelfstandige observatiecapaciteit Icrligt te maken met pieken en dalen in 
de werkbelasting. Met name bij het kernteam dat een relatief grote observatiecapaciteit 
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heeft, is het ontbreken van werkzaamheden periodiek een probleem. Uit oogpunt van 
doelmatige besteding van middelen is een eigen observatiecapaciteit Diet optimaal. 
Een van de kernteams streeft naar doelmatige inzet van de observatie-capaciteit door altijd 
eerst naar alternatieven voor observatie te zoeken. Een ander kerntearn zet OT-ers ook in 
als tactisch rechercheur. Een derde kernteam heeft de observatiecapaciteit ondergebracht in 
een pool, die wordt gedeeld met de regionale recherche. 

• De CID-regeling 
Een uniforme organisatie van de CID-activiteiten ontbreekt, evenals een eigen CID-regeling 
voor de kernteams. In de praktijk levert dit geen acute problemen op. Wel zijn enkele 
signalen vernomen over afsternmingsproblemen tussen NCID en regio/kernteam. 

• Ondersteunende faciliteiten 
In het algemeen lijken de kernteams het gebruik van ondersteunende faciliteiten efficient te 
delen met de regio's. Bij de grootstedelijke teams is dit sterker dan bij de niet-grootstedelij-
ke teams. 

• Informatievoorziening 
De in gebruik zijnde recherche-informatiesystemen vertonen gebreken in de ondersteuning 
van het rechercheproces van de kernteams (en van de recherche in het algemeen). 
Een team ziet het bevorderen van de informatie-uitwisseling binnen het kernteamgebied als 
belangrijke taak. 

C Beheer, gezag en aansturing 
De wijze waarop beheer, gezag en aansturing van de teams in de praktijk worden ingevuld, 
zijn slechts in beperkte mate van invloed op de doelmatigheid van de individuele kernteams. 
Enkele punten zijn wel van belang met het oog op de efficientie van de sturing: 

• Overleg- en afstemmingsmomenten 
Bij enkele teams zijn zeer veel afstemmingsmomenten met beheer en gezag aanwezig. Dit 
leidt tot grote inspanningen van de kernteamleider. 

• Organisatie justitiele aansturing 
Bij een kernteam waren tijdens de gegevensverzameling voor dit onderzoek drie parketten 
betrokken bij het kernteam. Dit leidde tot afstemmingsproblemen. Inmiddels is dit pro-
bleem opgelost. 
Enkele kernteams signaleren een capaciteitstekort bij het OM, waardoor de uitvoering van 
zaken wordt bemoeilijkt. 

D. Personeel 
Nogal wat kernteams kampen met problemen inzake werving en behoud van medewerkers. 
Er zijn bovendien nogal eens knelpunten ten aanzien van reistijden, reiskostenvergoeding, 
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bevordering en dergelijke. De kernteams zijn niet in staat ern zelf een goed personeelsbeleid 
te ontwikkelen. De doelmatigheid van de organisatie is niet gediend met de huidige regeling 
op personeel gebied. 

E. Externe relaties 
Eerder is ingegaan op de betekenis van de samenwerldng met de regio voor de doelmatig-
heid van een kernteam. Daarnaast heeft de invulling van exteme relaties enkele andere 
consequenties voor de doelmatigheid. Te noemen zijn: 

• De informatie-uitwisseling tussen kernteams en bijzondere opsporingsdiensten 
Informatie-uitwisseling mag alleen plaats vinden binnen opsporingsonderzoek. Verkennend 
onderzoek }can hierdoor worden bemoeilijkt. Bovendien zijn er problemen inzake de 
afsternming van informatiesystemen. 

• Samenwerking met de CRI 
De informatie-uitwisseling tussen kernteams en CRI is niet optimaal. Verdere verbetering 
kan tot doelmatiger opsporing leiden. 

• Internationale samenwerking 
De kernteams hebben vele intemationale contacten, terwijl de CRI het eigenlijke aanspreek-
punt is. Dit leidt tot enige wrevel tussen betrokkenen. 

8.3.3 Draagvlak 

Gegeven de beperlcte kwantificeerbaarheid en objectiveerbaarheid van de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van het functioneren van de kernteams is het van belang om bij de 
beoordeling van het functioneren ook het draagvlak voor de teams te betrekken. Het gaat 
bier om de vraag in hoeverre betrokkenen binnen en buiten de teams van oordeel zijn dat de 
teams doeltreffend en doelmatig opereren. We zullen drie deelaspecten bezien. 

A. De taakuitvoering 
Van belang is of betrolckenen buiten en binnen de teams vinden dat de goede zaken op de 
juiste wijze worden aangepakt. 
Vrijwel alle geinterviewde sleutelpersonen zijn van mening dat de kernteams onderzoek 
doen naar belangrijke dadergroepen, die ook daadwerkelijk aangepakt moeten worden. Dat 
aspect van de taakstelling is binnen en buiten de kernteams vrijwel onomstreden. Overigens 
is het inzicht in de activiteiten van de kernteams bij de niet-grootstedelijke recherche-
eenheden beperict. De kernteams worden als weinig actief in het uitwisselen van informatie 
beoordeeld. 
De resultaten van de teams mogen er volgens de sleutelpersonen ook zijn. Belangrijke 
criminelen organisaties zijn opgerold door de kernteams. Binnen de regionale recherche- 
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eenheden bestaat weliswaar waardering voor de resultaten, maar gesteld werd dat men zelf 
vergelijkbare resultaten boek. Binnen de kernteams is men van oordeel dat men moeilijke, 
complexe zaken tot een goed eind brengt en maatschappeLijk relevante resultaten boekt. 
Daarbij wordt niet alleen verwezen naar de strafTechtelijke resultaten, maar ook naar 
bijproducten als adviezen, deskundigheid en veranderingen in regelgeving. Bij de medewer-
kers van de kernteams is dan ook een hoge mate van beroepstrots te constateren. Men vindt 
dat men belangrijk werk doet. 

De opsporingstaak van de kernteams is onomstreden. Dit geldt niet voor de informatiever-
zamelingstaak. In de omgeving van de kernteams (en soms ook binnen het kernteam) is de 
waardering voor algemeen 'fenomeen-achtig' onderzoek veelal beperkt. Enkele responden-
ten stellen uitdrukkelijk dat dergelijk onderzoek geen taak van de politie is en ook geen 
resultaten oplevert. Fenomeenonderzoek gaat ten koste van het wezenlijke werk, namelijk 
opsporing, zo stellen respondenten. Toch is er bij verschillende betrokkenen in de omgeving 
van de kernteams waardering voor de bereikste deskundigheidspositie van enkele kern-
teams. Volgens sommige betroldcenen binnen de kernteams is het goed dat de kernteams 
fenomeen-onderzoek doen. Het onderzoek dat men in het eigen kernteam op dit gebied doet, 
wordt als belangrijk en goed onderzoek gekwalificeerd. Bij de meeste kernteams bestaat 
behoefte aan algemeen onderzoek naar branche of sectoren binnen het aandachtsgebied, om 
zo kaders voor opsporingsonderzoek helder te krijgen. Dergelijk algemeen onderzoek is 
aanmerkelijk breder dan het verkennend onderzoek, zoals geregeld in de concept-Instructie. 

Het LRT heeft een bijzondere positie tussen de kernteams. Als landelijk team met een 
specifieke taakstelling was het niet geheel onomstreden bij de start. Op operationeel niveau 
bestaan er thans goede relaties en is er waardering voor elkaars werk. De taak van het LRT 
is aanvullend en wordt als zodanig we! gewaardeerd. In de omgeving van de kernteams 
wordt wel getwijfeld aan nut en noodzaak van het LRT. De twijfels betreffen zowel de 
waarde van de exclusieve taakstelling als de positie als landelijk team. 
Binnen het LRT heerst de overtuiging dat het LRT de enige politiedienst is die financieel 
rechercheren als opsporingsmethode gebniikt om de top van misdaadorganisaties in beeld 
te krijgen. Deze recherchemethode is van groot belang in de toekomst, zo is de overtuiging 
die ook door velen buiten het LRT gedeeld wordt. 

B. De organisatie 
Het draagvlak voor de organisatorische vormgeving van de kernteams is in de omgeving 
van de kernteams beperkt. Betrokken op vele niveaus signaleren tekortkomingen in het 
model. Externe deskundigen zetten vraagtekens bij de inrichtingsprincipes. Medewerkers 
van regionale recherche-eenheden bekritiseren de beheersconstructie, de organisatorische 
positie, de verschuiving van recherchecapaciteit, afwijkende arbeidsvoorwaarden en der-
gel ij ke . 
Kernteams maken deel uit van het Nederlandse politiebestel dat uitdrukkelijk een compro- 
miskarakter heeft en zijn dus behept met voor- en nadelen van dat bestel. De kritiek is 

131 



daarom moeilijk op zijn meritis voor het kernteamconcept als zodanig te beoordelen. Vanuit 
verschillende belangenposities en uitgangspunten worden andere wensen gesteld aan het 
politiebestel en aan de kernteams. 

Te stellen is dat in termen van draagvlak voor het concept nog winst te behalen valt. Ben 
deel van de genterviewde sleutelpersonen beoordeelt de ontwikkeling aan het kernteamstel-
sel als een groei. Sturingsmodel en inrichting en organisatie zijn in ontwikkeling. In het 
vervolg van de evaluatie zou die groei tot uitdrulcking kunnen komen in toenemend draag-
vlak voor de organisatie van het kernteamstelsel. 
Ben belangrijke meerwaarde van de kernteams kan gelegen zijn in de mogelijkheid om zo 
buiten de hectiek van de dag grootschalige zaken die anders blijven liggen aan te palcken. 
Vanuit enkele regionale eenheden worden hier vraagtekens bijgeplaatst. Binnen de grootste-
delijke korps !can men dat ook. De oprichting van de kernteams leidt bij enkele regionale 
eenheden wel tot verschuiving, in die zin dat men minder capaciteit heeft voor langlopende 
grootschalige projecten. 
Respondenten van enkele andere regionale eenheden en van de meeste kernteams zien hierin 
echter de belangrijkste meerwaarde. 
Binnen de kernteams bestaat over het algemeen een behoorlijk draagvlak voor de interne 
organisatie van de teams. Wel bestaat er op de werkvloer van veel teams onvrede over de 
wijze waarop de arbeidsvoorwaarden, met name de uitstroom, is geregeld. 

C. Middelen 
In de omgeving van de teams, en vooral bij de regionale recherche heerst de indruk dat de 
financiering van de kernteams wel erg royaal is. GesteId werd dat de kernteams meer 
financiele middelen en meer formatie lcrijgen om vergelijkbare zaken aan te pakken. 
Binnen de kernteams heerst over het algemeen tevredenheid met de beschikbare middelen. 
Men 'can doen wat men moet doen. 

8.3.4 Verhouding tussen doehreffendheid, doehnatigheid en draagvlak 

Door de verschillende kernteams zijn uiteenlopende constructies gekozen, waarbij op 
verschillende manieren tegemoet is gekomen aan de eisen die draagvlak en doeltreffend en 
doelmatig functioneren stellen. De drie beoordelingsparamaters staan in een wisselwerking 
tot elkaar en nadruk op de ene parameter kan leiden tot een mindere beoordeling van de 
andere parameter. Bovendien lcunnen eisen die te maken hebben met de ene parameter 
negatief uitwerken op een andere parameter. In figuur 8.1 is die verhouding grafisch 
weergegeven. De wijze waarop vorm is gegeven aan de kernteams is met andere woorden 
een compromis tussen verschillende factoren. Dat compromis hangt mede samen met de 
wijze waarop het politiebestel en de opsporing in Nederland zijn ingericht. 
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Figuur 8.1: Verhouding tussen doeltreffenheid, doelmatigheid en draagvlak. 

Het streven naar doelmatigheid, doeltreffendheid en draagvlak moet in balans zijn. Doel-
treffendheid en draagvlak kunnen samen vallen, maar kunnen ook op gespannen voet met 
elkaar staan. Voor alle teams geldt dat in theorie wellicht doeltreffend en doelmatig ge-
rechercheerd kan worden naar een landelijk vastgesteld aandachtsgebied, dat geen raakvlak-
ken heeft met het gebied waarin het team opereert en waarbij het team in volledige afzonde-
ring van de rest van de politie in het gebied werkt. In dat geval zal echter het draagvlak 
voor de activiteiten afnemen, hetgeen leidt tot opdrogen van de informatiestroom die nodig 
is om doeltreffend en doelmatig te kunnen opereren. Ook een streven naar grote doelmatig-
heid kan de doeltreffendheid raken. Een hit-and-run-strategie, waarbij opsporingsactiviteiten 
worden gericht op die daders die relatief gemaldcelijk te pakken zijn, leidt tot een relatief 
doelmatig recherche-proces. Immers met beperkte middelen kunnen dan strafrechtelijke 
resultaten worden geboekt, die vergelijkbaar met of wellicht zelfs beter zijn dan de resulta-
ten die langdurige, kostbare onderzoeken naar de goed afgeschermde top van een criminele 
organisatie op kunnen leveren. De vraag wat de optimale balans is tussen doeltreffendheid, 
doelmatigheid en daaraan gekoppeld draagvlak wordt niet uniform beantwoord. De mening-
en in justitiele en politiele kringen hieromtrent lopen uiteen. Ook de resultaten van dit 
onderzoek laten geen eenduidig antwoord toe. De waardering van de baten van de kern-
teams is immers ook een vraagstuk van normativiteit, waarbij verschillende afwegingen 
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gemaalct moeten worclen. In hoeverre is de samenleving beter af als schaarse opsporingsca-
paciteit wordt besteed aan een toperimineel, clan wanneer deze wordt besteed aan vele 
kleinere criminelen? Hoe is de maatschappelijke impact van de georganiseerde criminaliteit 
te waarderen ten opzichte van de maatschappelijke impact van het optreden van vele 
individuele dealers? 

Een optimale verhouding tussen doeltreffendheid, doelmatigheid en draagvlak is dus niet in 
absolute zin vast te stellen. Wel kan worden geconstateerd dat de verhouding bij de groot-
stedelijke teams anders ligt dan bij de niet-grootstedelijke teams. De niet-grootstedelijke 
teams moeten over het algemeen meer investeren in het verkrijgen en instandhouden van 
draagvlak voor het team dan de grootstedelijke teams. Dit is weer een voorwaarde om 
medewerking in de vorm van informatie, menskracht en middelen te krijgen. Zonder die 
medewerking zijn doeltreffende en doelmatige opsporingsactiviteiten moeilijk te realiseren. 

8.4 Eerste beoordeling van elementen van het kernteamstelsel 

De kernteams maken deel uit van een stelsel, dat als geheel een aantal doelstellingen beoogt 
te realiseren. Bovendien heeft het stelsel een aantal inrichtingskenrnerken die van invloed 
kunnen zijn op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de kernteams. We zullen navol-
gend ingaan op een aantal aspecten van het stelsel. 

A. Het stelsel van aandachtsgebieden 
Het stelsel dat is uitgewerkt voor taakverdeling tussen de kernteams gaat uit van een 
landelijk criminaliteitsbeeld op grond waarvan een aantal aandachtsgebieden wordt gekozen, 
die worden toebedeeld aan de afzonderlijke kernteams. De huidige praktijk komt nog niet 
geheel overeen met dit stelsel. Wel zijn op grond van de huidige pralctijk enkele evaluatieve 
opmerkingen te maken over de betekenis van de aandachtsgebieden. 
Van belang is met name: 
• in hoeverre de aandachtsgebieden leiden tot overlap in werkzaamheden; 
• in hoeverre de aandachtsgebieden leiden tot ellcaar aanvullende werkzaamheden van 

de kernteams. 
Naarmate er minder overlap en meer aanvulling is, is het stelsel beter dekkend voor de 
aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit in Nederland en vindt de bestrijding 
doelmatiger plaats. 
De huidige ratio achter de verdeling van aandachtsgebieden voldoet niet geheel aan de 
criteria van aanvulling en ontbreken van overlap. Aandachtsgebieden zijn in theorie niet 
geheel uitsluitend. Sonunige aandachtsgebieden gaan uit van etniciteit of geografische 
duiding van de herkotnst van de criminaliteit en andere van delicttype of type recherchemet-
hode. In de praktijk levert dit overigens weinig sparmingen op, zo is gebleken. Er is geen 
overlap gebleken op inhoudelijk gebied. Overlap die in de beleving van een deel van de 
respondenten wel tot ondoelmatigheid leidde, had betrekking op de spanning tussen gebieds- 

134 



matige indeling van de kernteams en de inhoudelijke atbakening van de werkterreinen. 
Rechercheurs uit gebied a komen als gevolg van deze verdeling in gebied b werken omdat 
een dadergroep die behoort tot het aandachtsgebied van kernteam a daar werkzaam is. 
De aandachtsgebieden zijn tot nu toe weinig aanvullend. De inhoudelijk informatie-uitwisse-
ling tussen kernteams is beperkt. Analyses van raakvlakken, overeenkomsten en verschillen 
tussen dadergroepen in de verschillende aandachtsgebieden kan leiden tot doeltreffender en 
doelmatiger opsporing. Verschillende betrokkenen en deskundigen waarschuwen voor het 
aanbrengen van te hoge schotten tussen de aandachtsgebieden. De georganiseerde misdaad 
kent vele dwarsverbanden die in kaart gebracht moeten kunnen worden. In de toekomst 
kunnen de informatieplatforms overigens een verbindend element gaan vormen. 

B. De aanpak van bovenregionale georganiseerde criminaliteit 
Kernteams zijn oorspronkelijk opgericht om de georganiseerde criminaliteit die de schaal 
van een politieregio te boven gaat aan te pakken. Dit impliceert dat de kernteams gevoed 
worden met onderzoek dat in de regio's ontstaat, maar dat de regio zelf te boven gaat. 
Naarmate de kernteams afzonderlijk en gezamenlijk meer gevoed worden door onderzoek 
uit de regio's, is dit element van het stelsel beter tot zijn recht gekomen. 
Bij de start van de kernteams zijn veel kemteams begonnen met onderzoeken die (in aanleg) 
al in de deelnemende regio's liepen. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond. De mate 
waarin de kernteams worden gevoed door de dragende regio's loopt uiteen. Twee grootste-
delijke kernteams krijgen veel aanwijzingen voor onderzoek uit de regio. Twee niet-groot-
stedelijke kernteams hebben problemen in de levering van informatie over mogelijk kern-
teamwaardig onderzoek door de dragende regio's. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 
• Ofwel er is geen sprake van zware georganiseerde criminaliteit in die regio's. 
• Ofwel de recherche in die regio's kan het zelf wel af. 
• Of de samenwerkingsrelaties zijn onvoldoende ontwikkeld om informatie-uitwisseling 

te genereren. 
De betreffende kernteams investeren in ieder geval in verbetering van de relatie. 
De betekenis van de kernteams als recherche-eenheid die de regio's kunnen gebruiken om 
zaken die boven hun macht liggen aan toe te delen lijkt beperkt uit de verf te komen, gezien 
de beperkte doorvoer van zaken door de regio's. Dit neemt niet weg dat de zaken die door 
de betreffende kemteams worden aangepakt naar de mening van de teams het draagvlak van 
de regio' s ver te boven gaan, ofwel: als er geen kernteam zou zijn, zouden de zaken niet 
zijn aangepakt. 

C. De uitstraling naar de regio's 
In diverse beleidsnota's wordt gesteld dat de kernteams afzonderlijk en gezamenlijk een 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de recherche-deskundigheid van de 
Nederlandse politie. Dit kan enerzijds door kennis aan te leveren die voor de regio' s 
bruikbaar is en anderzijds door personeel af te leveren dat bijdraagt aan een verhoging van 
de recherchekwaliteit bij de regio's. Naarmate kernteams erin slagen om een bijdrage te 
leveren aan een betere kwalificering van recherchepersoneel en naarmate de politieregio's 
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erin slagen om dit personeel gericht in te zetten in de eigen recherchefuncties, is dit element 
van de doelstelling van het kernteamstelsel beter geslaagd. 
In het onderzoek is getracht om zicht te lcrijgen op de opleidingsinspanningen van de 
kernteams. Ingevolge de nieuwe kernteamregeling zal kernteampersoneel een aantal ver-
plichte opleidingen moeten volgen. Thans is het bij de meeste kernteams reeds gebruikelijk 
dat nieuwe medewerkers een aantal opleidingen volgt. De aard van de insparmingen is zeer 
divers. In het kader van dit onderzoek kon geen goed overzicht worden verlcregen van alle 
inspanningen van de teams. Wel is er een aanwijzing van het budget per medewerker dat 
werd besteed. In 1996 was dat gemiddeld f 900,- per fte. Dit bedrag vertoont een stijgende 
lijn. 
Onduidelijk is of de inspanningen met name liggen op recherchegebied (de Behling-oplei-
dingen), of dat het vooral gaat om andere zaken. 
Uit gesprekken met medewerkers komt het beeld naar voren dat ervaren rechercheurs uit 
grootstedelijke korpsen voldoende gekwalificeerd zijn om het werk te doen. Personeel uit 
andere delen van de Nederlandse politie leen tijdens de periode bij het kernteam specifieke 
vaardigheden die nodig zijn om in langdurige en complexe zaken die de kernteams draaien 
deel te nemen. 

Na afloop van de tewerkstelling bij het kernteam zullen de medewerkers van de kernteams 
teruggeplaatst worden bij andere onderdelen van de Nederlandse politie. Ten tijde van het 
onderzoek was het aantal feitelijke terugplaatsingen nog beperkt. Wel is er op de werkvloer 
veel Icritiek op de wijze waarop zaken tussen de kernteams en de participerende regio's zijn 
geregeld. De regelingen en voor zover zichtbaar ook de pralctijk zijn niet gericht op doelma-
tige inzet van de opgebouwde expertise. Uitgangspunt van de regelingen is niet een optimaal 
gebruik van ontwikkelde recherchevaardigheden, maar voldoen aan de rechtspositionele 
randvoorwaarden. 
Om de deskundigheids-ontwikkeling te gebruiken voor de gehele Nederlandse politie is 
verbetering op dit vlak gewenst. 

D. De prioriteitsstelling en selectie van zaken 
De afgelopen jaren is de procedure voor toewijzing van zaken aan kernteams verder 
uitgewerkt. Van een procedure gericht op beoordeling heeft deze zich ontwikkeld tot een 
toewijzingsprocedure. Deze ontwikkeling is in het veld niet onomstreden en de vraag naar 
de praktische relevantie wordt wisselend beantwoord. 
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de procedure in de meeste gevallen 
functioneert als een waarborg dat de projectvoorstellen van de teams voldoen aan de 
vereisten van kernteamwaardigheid van onderzoek. De ontwilckelingen hebben ertoe geleid 
dat kernteams zelf in de projectvoorbereiding meer zijn gaan letten op zaken die in de 
beoordeling van belang zijn. Naannate de projectvoorbereiding beter is, is ook de !cans van 
slagen bij de CCZ hoger, zo werd gesteld binnen de kernteams. Uit de CCZ-cijfers blijkt 
overigens niet dat er steeds betere voorstellen worden ingeleverd. Het aantal afwijzingen 
neemt eerder toe dan af. Dit kan overigens mede veroorzaakt worden door een kritischer 
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houding bij de beoordelaars van de weegploeg. In dat geval gaan een verbeterde aanlevering 
van voorstellen conform de richtlijnen van de procedure en een consequentere en kritische 
afdoening hand in hand. In de perceptie van het LBOM is deze ontwikkeling gaande en 
loopt het aanleveren en toedelen van projectvoorstellen steeds beter. 

In het politieveld leeft overigens ook onvrede met de procedure. Respondenten van verschil-
lende teams hadden onvoldoende zicht op de wijze waarop beveiliging van de vertrouwelij-
ke gegevens in de projectvoorstellen was geregeld. Vele respondenten noemden de procedu-
re omslachtig. 
Deze laatste opmerking verdient enige nuancering en toelichting. Vanuit enkele kernteams 
werd gesteld dat als een voorstel goed is voorbereid, het ook snel door de procedure bij de 
CCZ komt. De procedure werd vooral als omslachtig beoordeeld door respondenten van 
teams die zelf reeds een uitgebreide selectieprocedure kenden. 

In principe is door de selectiewijze de koppeling tussen kernteam dat een zaak voorbereid 
en de recherche-eenheid die het uitvoert doorbroken. Het College van PG's bepaalt op 
grond van de weging en beoordeling welke zaak moet worden uitgevoerd en waar dat het 
beste kan worden gedaan. In deze waardering en besluitvorming spelen uiteenlopende 
belangen en de vertolking daarvan een belangrijke rol, zo werd door verschillende respon-
denten gesteld. 

E. De gewenste zelfstandigheid van de kernteams 
Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van Van -Traa is de zelfstandigheid van de 
kernteams een belangrijk inrichtingsprincipe van de kernteams geworden. In dit onderzoek 
is vastgesteld in hoeverre de kernteams als zelfstandige eenheid functioneren. Verschillende 
modaliteiten blijken te bestaan. Uit oogpunt van doelmatigheid lijkt de strikte eis tot 
zelfstandigheid niet zinvol. Kernteams die organisatorisch zijn ondergebracht bij een divisie 
recherche van een groot korps kunnen een aantal voordelen ten aanzien van doelmatigheid 
realiseren, met name in het gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen, informatie-
uitwisseling en dergelijke. Gegeven de aard van het onderzoek en de wens om afgescheiden 
te zijn van de 'waan van de dag' is een zekere beheersmatige en fysieke scheiding wense-
lijk, aldus medewerkers van kernteams. Bij beheersmatige gelijkschakeling met de regionale 
recherche-eenheden zou het gevaar bestaan dat men ook wordt ingezet voor calamiteiten, 
hetgeen verstorend zou werken op de onderhanden onderzoeken. Dit argument is voor vele 
medewerkers een belangrijk aspect van de bijzondere betekenis van kernteams. Een aantal 
respondenten uit kringen van de politieleiding plaatst vraagtekens bij die stelling. Ook bij 
de regionale recherche kun men mensen oormerken en te grote afzondering leidt in die 
optiek tot afnemende alertheid van rechercheurs. 
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F. Beheer en gezag 
De constructie voor het beheer en het gezag over de kemteams is ingewikkeld. Er is 
onduidelijldieid over de omvang van de verantwoordelijkheid van de beheerder. Bovendien 
zijn stuurmogelijkheden beperkt. De beheersinspanningen zijn, zeker bij kernteams die 
verbonden zijn aan veel regio's groot in verhouding tot de omvang van het budget dat 
gemoeid is met de kernteams. De gezagslijn is in principe helder, met uitzondering van het 
kernteam waar sprake is van gezag vanuit drie parketten. 
In het besturingsmodel dat is gekozen ontbreelct een integrale afweging van kosten en baten 
op het niveau van het kernteam. De gezagslijn is verantwoordelijk voor de Opsporingsresul-
taten, maar niet voor het geld. De beheerslijn is verantwoordelijk voor het geld, maar niet 
voor de inhoudelijke activiteiten. Op dit vlak is een parallel te trekken met de besturing van 
de politie in het algemeen. Waar in de normale bedrijfsvoering door het management van 
de politie in samenspraak met de korpsbeheerder tot op zekere hoogte afwegingen kunnen 
worden gemaalct, zijn die mogelijkheden in de besturing van de kernteams relatief beperkt. 
Immers het total budget is geoormerkt. 

G. Kernteamonderzoek in vergelijking tot onderzoek van regionale recherche-eenhe-
den 

De vraag is in hoeverre het kernteamonderzoek zich onderscheidt van onderzoek dat wordt 
uitgevoerd door recherche van de politieregio's. De bijzondere betekenis van de kernteams 
ten opzichte van de regionale recherche-eenheden zou gelegen kunnen zijn in onderzoek dat: 
• afwijkt qua type zaken; 
• afwijkt qua benodigde expertise; 
• afwijkt qua benodigde capaciteit. 
De gegevens die zijn verzameld bij de kernteams en de regionale recherche-eenheden laten 
geen statistische vergelijking toe. Wel zijn enkele eerste bevindingen te rapporteren. 

Type zaken 
De opsporingsonderzoeken van de kernteams en een deel van de onderzoeken van de 
regionale recherche-eenheden voldoen alle aan de kenmerken met betrekking tot georgani-
seerde criminaliteit. Bij grootstedelijke recherche-eenheden gaat het evenals bij kernteamon-
derzoek bovendien vaak om zaken waarin groot geldelijk gewin en liquidaties aan de orde 
zijn. Bij recherche-eenheden van niet-grootstedelijke politieregio's is met name het 
liquidatie-element wat minder vaak aan de orde. 
Ook de regionale recherche-eenheden verrichten veel onderzoek waarbij het operatieterrein 
van de criminele organisatie zich ver buiten de eigen regio en vaak ook ver buiten het land 
uitstrekt. Een belangrijk verschil is echter dat de zaken van de regio's altijd in belangrijke 
mate een relatie met de regio zelf hebben. Bij kernteams is dit niet altijd het geval, hetgeen 
voortvloeit uit de aard van de aandachtsgebieden. Een belangrijk verschil is voorts dat de 
regionale recherche-eenheden in de meeste gevallen ook betrokken zijn bij middencriminali-
teit in de regio. De regio-recherche heeft in de meeste politieregio's een ondersteunende 
functie naar de recherche in de districten en de basisteams. Bij enkele regionale recherche- 
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eenheden werd gesteld dat deze functie in het gedrang komt doordat een deel van de 
capaciteit is afgestaan aan het kernteam. 

In beginsel voeren regionale recherche-eenheden geen andere onderzoeken uit dan de 
kernteams, waar het de georganiseerde misdaad betreft. De doelgroeperingen van de 
kernteams vloeien echter voort uit de aandachtsgebieden, terwijl de doelgroeperingen van 
de regionale recherche voortvloeien uit regionale belangen. 

II Benodigde expertise 
In dit onderzoek was niet vast te stellen in hoeverre kernteampersoneel over bijzondere 
vaardigheden als gevolg van aanvullende opleidingen beschikt. De mate waarin bijzondere 
expertise vereist is om kernteamzaken te draaien is derhalve niet objectiveerbaar. Respon-
denten binnen de grootstedelijke kernteams stelden dat qua expertiseniveau de aangepakte 
onderzoeken ook door eenheden van de centrale recherche zouden kunnen zijn aangepakt. 
Respondenten van enkele niet-grootstedelijke kernteams veronderstelden in hogere mate de 
aanwezigheid van bijzondere deskundigheid bij de kernteams. 
Respondenten binnen de regionale recherche-eenheden in het onderzoek stelden dat de 
meeste kernteamzaken qua benodigde deskundigheid ook door de regio's zouden kunnen 
worden uitgevoerd. Verwezen werd naar vergelijkbare zaken die binnen de eenheden 
hadden gespeeld. 

Op termijn lijkt overigens wel sprake van een bijzondere deskundigheid binnen de kern-
teams. Deze heeft vooral te maken met enerzijds opeenhoping van kennis inzake grootscha-
lige opsporingsonderzoeken en anderzijds met opeenhoping van kennis over het aandachts-
gebied. Met name die laatste kennisopbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan een 
meer effectieve en doelmatiger opsporing binnen het aandachtsgebied. De relatief succes-
voile aanlevering van kernteams die werken volgens de deskundigheidslijn (zie hoofdstuk 
2) wijst in die richting. 

III Benodigde capaciteit 
Een punt waarop wel een onderscheid bestaat tussen kernteamzaken en zaken van de 
regionale recherche-eenheden betreft de capaciteit die besteed wordt aan de uitvoering van 
een zaak. Kernteams draaien met vergelijkbare capaciteit minder zaken, die bovendien 
gemiddeld langer duren. Binnen verschillende regionale recherche-eenheden is de laatste 
jaren een tendens waarneembaar om minder langdurige onderzoeken uit te voeren, hetgeen 
mede gemotiveerd werd met de beschikbaarheid van de kernteams voor langdurige onder-
zoeken. Als dit doorzet is de aanvullende capaciteit van de kernteams voor sommige 
projecten wel noodzakelijk. 

Het onderscheid in de aard van de zaken die kernteams en regionale recherche-eenheden 
draaien is beperkt en heeft vooral te maken met de dadergroeperingen die worden aang- 
epakt. De betekenis van de kernteams zou volgens vele respondenten binnen de kernteams 
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vooral gelegen zijn in de complexiteit van zaken, die men binnen het kernteam in alle rust 
en niet gehinderd door deadlines, calamiteiten en dergelijke 'can afhandelen. Voor de 
betreffende zaken zou een dergelijke aanpak noodzakelijk zijn. Of dit argument werkelijk 
geldig is, of dat er sprake is van rechtvaardiging van het eigen bestaan is in het kader van 
dit onderzoek niet vast te stellen. 

8.5 Toekomstige evaluatie van de kernteams 

Uiterlijk in 2001 dient de evaluatie van de kernteams te zijn afgerond en dienen de Minis-
ters aan de Lamer hun bevindingen met betrekking tot de kernteams te presenteren. Het 
onderhavige onderzoek is te zien als eerste meting in het kader van deze evaluatie. In de 
komende periode kunnen aanvullende gegevens worden verzarneld ten behoeve van de 
uiteindelijke evaluatie. 

Beoordelingsrichtingen 
Voor de beoordeling van de doeltreffendheid van de kemteams dient te worden vastgesteld 
in hoeverre het functioneren van de kernteams in overeenstenuning is met de beleidsdoelein-
den zoals die gelden voor de kernteams. De beleidsdoelen laten geen eenduidige normering 
toe. 
Als algemene taakstelling voor de kernteams geldt dat ze een bijdrage moeten leveren aan 
betreft het bestrijden van zware, georganiseerde criminaliteit. Binnen die taalcstelling zijn 
verschillende accenten mogelijk, die in de praktijk ook in uiteenlopende mate worden 
opgepalct. Op grond van de huidige beleidsuitgangspunten, zoals neergelegd in convenanten, 
nota's van de departementen en het OM kunnen verschillende aspecten worden onderschei-
den. Belangrijke aspecten zijn: 
• werken binnen landelijk vastgestelde aandachtsvelden; 
• aanpakken van zaken die vanuit de regio's komen; 
• verrichten van opsporingsonderzoek; 
• verzamelen en analyseren van informatie betreffende zware en georganiseerde crirni-

naliteit; 
• bieden van ondersteuning aan andere instanties; 
• deskundigheidsopbouw en expertise. 

Op grond van een analyse van de uitwerking die in de praktijk aan het kernteamconcept 
wordt gegeven, kunnen twee dimensies worden onderscheiden die voor de taakuitoefening 
van de kernteams van belang zijn, namelijk: 
a. een dimensie waarbij de criminele problematiek waarop een kernteam zich richt 

varieert van landelijk tot regionaal gebonden, en 
b. een dimensie waarbij de activiteiten van het team varieren van strikte opsporing tot 

strikte ondersteuning. 
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De eerste dimensie gaat in op de vraag door welke crirninele problematiek een kernteam 
wordt gestuurd. In de beleidsuitgangspunten is in dit opzicht een zekere spanning te consta-
teren. Enerzijds dienen de kernteams die zaken op te pakken die de mogelijkheden van de 
individuele regiokorpsen te boven gaan, maar die wel betrekking hebben op de problematiek 
in de regio's. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat de kernteams in hun werkwijze vooral gericht 
moeten zijn op zaken die vanuit de criminaliteitsproblematiek in het samenwerkingsgebied 
van belang zijn. De activiteiten moeten dan gericht zijn op het zichtbaar maken en (doen) 
aanpakken van georganiseerde crhninaliteit in het gebied. 
Ander beleidsuitgangspunten wijzen in toenemende mate op een aansturing van de kern-
teams vanuit de vereisten van de landelijke criminele problematiek. Op grond van het 
landelijke criminaliteitsbeeld worden aandachtspunten vastgesteld en verdeeld over de 
kernteams. Het belang van de uitgevoerde zaken wordt eveneehs vastgesteld op basis van 
de landelijke crirnhiele politiek. Een relatie met de problematiek in de regio's hoeft daarbij 
niet aanwezig te zijn. 

De tweede dimensie gaat in op de vraag met welke activiteiten de kernteams een bijdrage 
moeten leveren aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Ook op dit vlak is 
een zekere spanning te constateren tussen de verschillende beleidsuitgangspunten. Enerzijds 
is het van belang om informatie te verzamelen en ondersteuning te bieden aan andere 
instanties die zich bezig houden met opsporing en vervolging. Nadruk op die beleidsuit-
gangspunten 1eidt tot nadruk op activiteiten die verbetering van de informatiehuishouding 
binnen een aandachtsgebied of binnen een geografisch afgebakend gebied beogen, of tot 
activiteiten die gericht zijn op ondersteuning van andere instanties. Aan de andere kant 
impliceren de beleidsuitgangspunten een uitdrukkelijke opsporingstaak van de kernteams. 
Nadruk op die laatste uitgangspunten impliceert dat een kernteam zich in het bijzonder bezig 
houdt met opsporingsactiviteiten. 

Met behu1p van deze dimensies zijn vier ideaaltypische kernteams te construeren. In figuur 
8.2 is dit grafisch weergegeven. 
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Figuur 8.2: Modellen voor kernteams. 

Deze ideaaltypische teams worden gekenmerkt door een zeer uitgesproken taak, die voor de 
beoordeling van het functionereh van het team maatstaven lcan leveren: 
• het kernteam als specialistische opsporingsbrigade die boeven vangt op een bepaald 

terreinen (de mensensmokkelbrigade, de Zuid-Amerika-brigade, het U-team, etc.). 
Effectieve en doelmatige opsporing op dat gebied is dan van belang voor de beoorde-
ling; 

• het kernteam als interregionale zwacribrigade in een bepaald gebied. Zaken die te 
zwaar zijn voor de regio's in dat gebied worden dan aangepakt. Te zwaar is dan 
vooral te operationaliseren als zaken die lang duren. De uitwisseling met de regio's 
van informatie en onderzoeken is dan van groot belang. De bijdrage aan de interregio-
nale opsporing is dan vooral van belang bij de beoordeling. 
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• het kernteam als 'intelligence' ofwel gespecialiseerde CRI op een bepaald aandachts-
gebied. Het kernteam moet primair informatie verzainelen en veredelen over de 
criminaliteit binnen het aandachtsgebied. Die informatie is ondersteunend voor 
opsporingsactiviteiten van het kernteam of van anderen. Bij de beoordeling komt dan 
vooral de betekenis van het kernteam in de landelijke informatiehuishouding in beeld. 

• het kernteam als interregionaal kenniscentrum op het gebied van georganiseerde 
criminaliteit voor een aantal regio's. Het kernteam voorziet de regio's waarvoor het 
werkt van deskundigheid inzake de aanpak van grootschalige onderzoeken en van 
informatie over de regio-overschrijdende criminele organisaties. Voor de beoordeling 
is dan van belang in hoeverre het kernteam de ondersteuning naar de regio waar-
maakt. 

Gespecialiseerde 
C RI 

Onder- 

steuning 

Interregionaal 
expertisecentrum 

Landelijke taakstelling 

Taken 

kernteams 

Regionale taakstelling 

Figuur 8.3: Positionering van de kerrzteams. 
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In de praktijk hebben alle kernteams elementen van de verschillende ideaaltypen in zich, 
maar worden ook verschillende accenten gelegd. Het ene kernteam legt meer accent op de 
opsporing binnen het aandachtsgebied, terwijl het andere kemteam meer nadruk legt op 
ondersteuning van regio's. Ook in de beleidsuitgangspunten komen de verschillende 
uiteinden van beide dimensies zoals gesteld aan de orde. Zo is de procedure inzake priori-
teitsstelling en werken binnen aandachtsgebieden een exponent van de landelijke opspo-
ringstaakstelling. De in opbouw zijnde informatieknooppunten zijn primair te zien als 
gericht op interregionale ondersteuning. De verbondenheid van de kernteams aan politiere-
gio's en de bijbehorende taak am voor de regio's relevante problemen aan te pakken zijn 
verbonden aan de regionale taakstelling van de kernteams. Gespecialiseerde ondersteuning 
kan op tennijn voortvloeien uit de ontwikkeling van informatieplatforms binnen aandachts-
gebieden, alsmede door expertise-ontwikkeling van kernteams binnen aandachtsgebieden. 
In figuur 8.3 is de positie van de kernteams binnen de dimensie aangegeven. Voor de eind-
evaluatie kan informatie worden verzameld waarmee beoordeling van het functioneren van 
de kernteams in de vier kwadranten mogelijk is. In bijlage 3 is een uitwerking gegeven van 
de daarvoor noodzakelijke informatie. 

8.6 Procedurele aanbevelingen voor de verdere evaluatie 

Uit dit onderzoek kan een aantal conclusies voor de verdere uitvoering van de evaluatie 
worden getrokken. 

1. De informatievoorziening van de kernteams is thans niet geschilct om voldoende en 
vergelijkbare gegevens te verzamelen. Er dienen afspraken te worden gemaalct met het 
veld over eenduidige registratie van een aantal gegevens met betrekking tot beheersas-
pecten. Het betreft daarbij onder meer de inkomsten en uitgaven, opleidingen en 
personele inzet naar activiteiten. Om te voorkomen dat de informatieverzameling voor 
de kernteams tot onevenredige grote inspanning leidt, moet aansluiting worden 
gezocht bij informatie die oak voor de bedrijfsvoering van de teams zelf van belang 
is. 

2. De doeltreffendheid van de kemteams kan niet alleen aan de hand van formele kwanti-
ficeerbare criteria warden vastgesteld. Een weging van de ernst en urgentie van de 
aangepakte zaken en een beoordeling van de ingewikkeldheid van de zaak alsmede 
van het daartoe noodzakelijke rechercheproces zijn mede van invloed op de beoorde-
ling van de doeltreffendheid. De departementen dienen samen met het veld (OM, 
kernteams, deskundigen), eventueel bijgestaan door deskundigen, tot overeenstem-
ming te komen over de wijze waarop met dergelijke factoren in de evaluatie kan 
worden omgegaan. 

3. In het beleid zoals dat thans is voorgesteld in de kernteamregeling, de nota prioriteits-
stelling en een aantal concept-instructies van het College van PG's is een samenhang 
aangebracht tussen algemene informatieverwerking.binnen een aandachtsgebied (via 
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informatieplatforms), verkennend onderzoek en opsporingsonderzoek. Uit dit onder-
zoek blijkt dat de mate waarin deze samenhang bestaat en in verband wordt gebracht 
met de projectvoorbereiding voor recherche-onderzoek pOsitieve gevolgen kan hebben 
voor de doelmatigheid van het recherche-proces en voor de doeltreffendheid. Nader 
onderzoek naar de samenhang in de praktijk bij het vervaardigen van voorstellen voor 
onderzoeksprojecten kan van belang zijn om deze relaties nader in kaart te brengen. 

4. Voor de toekomstige evaluatie is het wenselijk om de uitstroom van het personeel van 
de kernteams te volgen. Van belang is om na te gaan in hoeverre de opleidingsfunctie 
van de kernteams aansluit bij de wijze waarop de regio's omgaan met het personeel. 
Tevens dient systematisch informatie te worden verzameld over de opleidingen binnen 
de kernteams. 

5. Ten behoeve van een vergelijking van de betekenis van de werk van de kernteams met 
het werk van de regionale recherche is het wenselijk dat een systematische verzame-
ling van vergelijkbare gegevens over opsporingsonderzoeken plaats vindt bij een 
aantal regio's. 
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