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Meer informatie vindt u bij www.haix.nl

Duurzaamheid is geen trend, maar een 
noodzaak. De Duitse fabrikant van functio-
nele schoenen HAIX, die wereldwijd politie- 
en hulpdiensten uitrust met hoogwaardig 
schoeisel, heeft dit al jaren geleden inge-
zien en vertrouwt op ‚Made in Europe‘.
 
Wanneer op een HAIX-schoen ‚Made in 
Europe‘ staat, verzekert het bedrijf dat deze 
volledig in Europa is geproduceerd: in de 
twee moderne productiefaciliteiten in Duits-
land en Kroatië. In de fabriek in Mala Suboti-
ca in Kroatië, op slechts een paar uur rijden 
van het Duitse hoofdkantoor, kan HAIX de 
productie- en arbeidsomstandigheden en 
de productkwaliteit nauwgezet controleren 
om de hoogste normen te handhaven. Want 
voor HAIX is Made in Europe ook een en-
gagement voor de hoogste kwaliteit, voor 
eerlijke arbeidsvoorwaarden, voor meer 
duurzaamheid en voor Europese waarden. 

 

 

 

 

Korte transportroutes,  
meer flexibiliteit en duurzaamheid

Nog een voordeel: Made in Europe houdt 
de transportroutes kort - mits je ook het 
grootste deel van je materialen uit Europa 
haalt. HAIX haalt ongeveer 97 procent van 
zijn materialen uit Europa. Deze conse-
quente regionalisering levert belangrijke 
concurrentievoordelen op ten opzichte van 
mondiale toeleveringsketens: de productie 
in Europa is sneller, flexibeler en gemakke-
lijker te plannen. Bovendien veroorzaken de 
korte leveringsroutes minder uitstoot en is 
de logistiek veel milieuvriendelijker. 

Made in Europe is een engagement voor Eu-
ropa als vestigingsplaats - niet alleen voor de 
economie, maar ook voor het behoud van het 
milieu. Om zijn uitstoot te verminderen, houdt 
HAIX niet alleen zijn leveringsroutes kort, 

maar exploiteert het bedrijf ook verschil-
lende fotovoltaïsche systemen, maakt het 
gebruik van warmteterugwinning en regen-
water. De HAIX-reparatiewerkplaats blaast 
beschadigde schoenen nieuw leven in om 
nog meer kostbare grondstoffen te besparen.

Wat alles toont: ‚Made in Europe‘ mag geen 
holle frase zijn, maar moet op holistische 
wijze worden beleefd. Dit is de enige manier 
waarop HAIX de veiligste werkschoenen van 
de hoogste kwaliteit kan produceren die po-
litieagenten en hulpdiensten nodig hebben.

Veilig, hoge kwaliteit, duurzaam -  
politieschoenen gemaakt in Europa 

Nele Audenaert & Wendy De Bondt (eds.)

Prosecuting and Punishing  
Multi-Offenders in the EU
This book elaborates on the rules governing the prosecution and 
sentencing of multi-offenders.

The term ‘multi-offender’ is used for an offender that has com-
mitted a series of offences (either in one single act or in different 
acts); hence the addition of ‘multi’ in ‘multi-offender’. A crucial 
element thereto is that the whole series of offences – which make 
the offender a multi-offender – has been committed before being 
subject to a final conviction.

A comparative EU-study was conducted, focussing on the rules 
governing multi-offenders within different EU Member States 
(Belgium, The Netherlands, Sweden, Finland, Germany, Poland, 
Portugal, Spain, Italy and Greece). It reveals that this type of offend-
ers challenge both the legislator and the prosecution and judges: 
when the offences are prosecuted in one go, the challenges are 
linked to finding an appropriate way to assess the severity of the 
criminal behaviour; if however the offences are prosecuted in sev-
eral simultaneous or consecutive proceedings, the challenges are 
linked to taking account of the simultaneous or past proceeding. 

These challenges only grow 
if proceedings take place in 
different EU Member States.

The analysis presented in 
this book is essential read-
ing for EU policy makers, 
national policy makers, 
academics and defence 
lawyers throughout the EU 
working with multi-offend-
ers. Undoubtedly, it will be 
an asset to their work in both mere national as well as in cross- 
border cases.

With contributions of: Nele Audenaert, Willem Geelhoed, Annika 
Suominen, Dan Helenius, Frank Zimmerman, Martyna Kusak, 
Vânia Costa Ramos, Diana Silva Pereira, Luzia Prata Cordeiro, 
 Manuel Maroto Calatayud, Marta Muñoz de Moralles, Federica 
Iovene, Athina Giannakoula.

Gompel&SvacinaBestel nu op www.gompel-svacina.eu
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Redactioneel

De officier van justitie had met een groot poli-
tieteam een diepgaand en langdurig onderzoek geleid naar 
drugshandel. Kosten noch moeite werden gespaard. Er volgden 
mooie actiedagen en een fors aantal verdachten kwam op zit-
ting. De uiteindelijke uitspraak gaf opgeteld meer dan honderd 
jaar gevangenisstraf. Het politieteam was heel tevreden. Toch, 
zo vertelde de officier, had het hem geen voldoening gegeven. 
Hij kon de gedachte niet loslaten dat ondanks het succes er nog 
altijd evenveel coke in de samenleving werd gebracht. Hooguit 
moesten andere bendes iets harder werken, maar feitelijk werd 
de samenleving met hetzelfde kwaad geconfronteerd.

Ik begreep zijn gevoel, maar ik vond zijn benadering te somber. 
Ik denk dat hier wel degelijk belangrijk werk is verricht en een 
belangwekkend resultaat is behaald. Zijn pleidooi om met part-
ners ook proactief te werken door criminelen te ontregelen en 
te verstoren, ondersteun ik volledig. Ook dat we de kraan dicht 
moeten zien te draaien, zodat we niet uitsluitend hoeven te 
dweilen. Toch had de veroordeling van de zware criminelen 
betekenis in zichzelf. Justitie en politie hebben namelijk nog 
iets te doen: het handhaven van de rechtsorde.

Het ontwerpplan van de politie zegt dat de politie, samen met 
justitie, in al haar doen en laten een feitelijke, morele en symbo-
lische betekenis heeft voor de daadwerkelijke bevestiging van de 
rechtsorde. Soms denk ik dat het juiste zicht op de betekenis 
en de bedoeling van de woorden feitelijk, moreel en symbolisch 
verloren is gegaan. Rechtsorde wordt te vaak verward met vei-
ligheid of afwezigheid van criminaliteit. Als in een dorp een 
pyromaan of een serie-inbreker is gepakt, neemt de veiligheid 

toe en de criminaliteit af, maar de rechtsorde is niet beïnvloed. 
De rechtsorde is niet in het geding als er meer inbraken zijn, 
hoe vervelend dat ook is. Iedere veroordeling van een door de 
politie opgespoorde inbreker onderstreept dat inbreken niet 
mag. Dat bevestigt de rechtsorde, ook al blijft een deel van de 
inbrekers – nog even – buiten schot.

Rechtsorde is volgens de rechtsfilosofie de maatschappelijke orde 
die op het recht is gebaseerd. Een andere omschrijving zegt: de 
regels die door de rechtspraak worden bewaakt. De rechtsorde ver-
tegenwoordigt het in de samenleving heersende idee over wat 
goed en fout is. Met de veroordeling van de drugscriminelen 
is dus wel degelijk de norm herbevestigd dat drugsinvoer en 
-handel niet mag.

Hebben we er wat aan, als maar een deel van de criminelen 
aangehouden en veroordeeld wordt? Zeker wel. Het laat zien dat 
politie en justitie waarde blijven toekennen aan de betekenis van 
de rechtsregels. Daarmee handhaven zij de morele orde binnen 
de samenleving en ze tonen, ook al is het symbolisch, dat je 
geconfronteerd kan worden met het oordeel van Vrouwe Jus-
titia als je de regels aan je laars lapt. Dit alleen zal er niet voor 
zorgen dat er geen criminaliteit meer plaatsvindt. De opgave om 
criminaliteit tegen te gaan en veiligheid te bevorderen ligt bij 
velen in de samenleving. Maar, zo zeg ik ook tegen deze officier, 
straffen heeft zeker betekenis. Het is goed om te wonen in een 
land waarin we weten dat goed goed is en fout fout. Stel je voor 
dat daar onzekerheid over ontstaat. Weten wat mag en niet mag, 
geeft rust en vertrouwen. Het is betekenisvol om als politie én 
justitie aan dat vertrouwen te mogen bijdragen. •

Jaco van Hoorn
Hoofdredacteur

De betekenis 
van opsporing
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Aanpak ondermijnende criminaliteit.   
Er is een nieuwe minister van Vei-
ligheid en Justitie. Welke stappen 
moeten er de komende vier jaar gezet 
worden? Politiechef Wilbert Paulissen 
geeft enkele concrete tips. 
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Een groot aantal daders van cold 
cases (onopgehelderde misdrijven) 
loopt nog vrij rond. Ilse van Leiden 
vraagt aandacht voor deze zaak. 

14
Marcel Bruinsma reikte destijds aan 
Jonne Janssen een van de eerste 
diploma’s ‘master of criminal investi-
gation’ uit. Jaren later als hoofd dienst 
regionale recherche te Amsterdam 
weet ze wat opsporingswerk in de 
praktijk betekent en hoe het kan wor-
den verbeterd. 
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Puntsgewijs

Over de auteur
Wilbert Paulissen is poli-
tiechef Oost-Brabant 
en portefeuillehouder 
Specialistische Opspo-
ring. Daarvoor was hij 
hoofd van de landelijke 
recherche. 

DE AANPAK VAN
ONDERMIJNENDE

CRIMINALITEIT 
EN DRUGS

Waar staat Nederland?
Met recht kan gezegd worden dat de opspo-
ring imposante resultaten heeft geboekt. Door 
onder andere het kraken van gecrypte data is 
zij erin geslaagd een fiks aantal interventies te 
doen. Veel kopstukken zitten achter de tralies. 
Ik durf de stelling aan dat van ons opsporings-
apparaat geen grotere bijdrage verlangd had 
kunnen worden. Internationaal toonaange-
vend vakwerk!
Het effect op onze samenleving geeft een 
minder florissant beeld. Na de laffe moorden 
op de broer van de kroongetuige, diens 
advocaat en diens vertrouwenspersoon was 
Nederland in shock. Er is angst. Wie zou het 
volgende doelwit zijn in deze nieuwe fase in de 
geschiedenis van de ondermijnende crimina-
liteit? Honderden politiemensen zijn ingezet 
om familieleden, advocaten, journalisten en 
gezagsdragers te beschermen. On-Nederlands. 

Het kabinet heeft structureel geld uitgetrokken 
voor de bestrijding van de ondermijnende crimi-
naliteit. Er is een nieuwe minister van Veiligheid 
en Justitie. Een mooi moment om te kijken waar 
Nederland staat als het gaat om de bestrijding 
van ondermijnende criminaliteit en welke stappen 
de komende vier jaar gezet moeten worden.
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We voelen dat de rechtstaat onder druk staat. 
Mogelijk de tol die we betalen voor het eerder 
genoemde succes.
Na iedere moord, maar vooral na de moord 
op Peter R. de Vries, is de maatschappelijke 
impact groot. Nederland is in rouw, de rechts-
staat is in het geding, hier trekken we een 
streep. Er wordt geld vrijgemaakt om maatre-
gelen te nemen. Het MIT wordt opgericht; een 
team dat multidisciplinair gaat zorgen dat de 
ondermijnende criminaliteit een halt wordt 
toegeroepen. En verder gebeurt er nagenoeg 
niets…
Nederland kent al decennia een fors drugs-
probleem met het daarbij behorende geweld. 
Met honderden liquidaties door de jaren 
heen, die werden afgedaan met ‘laat ze 
elkaar maar afmaken’. Met de kogelregen in 
de Staatsliedenbuurt, het afgehakte hoofd 
voor de shishalounge in Amsterdam en de elf 

ALS DE MINISTER HET MIJ ZOU VRAGEN ...
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vergismoorden. Er kan toch al lang niet meer 
gezegd worden dat we onze onschuld niet zijn 
verloren. Maar ook na de drie moorden, geli-
eerd aan de kroongetuigen, is nog geen brede 
maatschappelijke beweging zichtbaar. De 
maatschappelijke impact ebt steeds weer weg.
Ik constateer dat het sentiment rond drugs en 
ondermijning allang is verschoven. Niemand 
lijkt drugs echt erg te vinden. Drugsgebruik 
is genormaliseerd. Niet in die zin dat de 
meerderheid van Nederland gebruikt, maar 
het gebruik wordt wel breed geaccepteerd. 
De achterdeur van de coffeeshop wordt in 
pilots gereguleerd, met de naïeve legitimatie 
dat daarmee de georganiseerde criminaliteit 
de wind uit de zeilen wordt gehaald. Indirect 
een signaal dat we drugs niet erg vinden. Die 
ambivalente houding ten opzichte van drugs 
is er al sinds de jaren zeventig.
Diezelfde houding zagen we ten opzichte van 
ondermijning en georganiseerde criminali-
teit. Beide worden geromantiseerd. Holleeder 
trad op in Collegetour, de OMG’s kregen een 
soort real-life soap op tv, Mocro Mafia is een 
kaskraker. 
De onaangename werkelijkheid is dat drugs en 
ondermijning onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn. Je kunt het niet verschrikkelijk 
vinden dat er ondermijning is in Nederland en 
vervolgens heel liberaal doen over het gebruik 
van drugs. Een onmogelijke combinatie.

Wat staat er ons te doen? Wat als de 
minister het mij zou vragen? 
Ik zou haar drie adviezen aanreiken. In het 
volle besef dat dit het probleem niet structu-
reel oplost, maar in de overtuiging dat dit op 
z’n minst de situatie kan verbeteren.

1. Nationale beweging tegen ondermij-
nende criminaliteit en drugs

Het is tijd voor een maatschappelijk ‘nee’ tegen 
ondermijnende criminaliteit en drugs. Omdat 
de gewenste maatschappelijke beweging/
actie niet als vanzelf ontstaat, moet een vorm 
gevonden worden waarin de maatschappelijke 
kracht gemobiliseerd wordt. De overheid kan 

het niet alleen. Anderen moeten ook opstaan. 
Alleen met een breed maatschappelijk offen-
sief, aangejaagd door de overheid en opgepakt 
door verschillende maatschappelijke partners, 
maken we een kans. Banken, transport en 
logistiek, horeca, notarissen, advocatuur, vast-
goed, jeugd en jongerenwerk, verslavingszorg 
etc. moeten de handschoen oppakken. Zoals 
grote multinationals als gevolg van de Russi-
sche inval Oekraïne laten zien. We moeten in 
alle branches laten doordringen dat ook zij een 
bijdrage kunnen leveren aan het opwerpen van 
barrières. Barrières in witwassen, corruptie, 
transport, productie, gebruik etc. Preventie 
en repressie hand in hand. Preventie zonder 
repressie is immers tandeloos, repressie zonder 
preventie eindeloos. Tijd voor een deltaplan 
tegen drugs en ondermijnende criminaliteit, 
waarin geen sprake is van vrijblijvendheid 
voor alle partijen om mee te doen. Zie in 
dat licht ook ‘Het Pact voor de Rechtstaat’. 
De overheid moet zeker ook een krachtige 
campagne starten om het gebruik tegen te 
gaan. Geen criminalisering van de gebruiker 
maar de-normalisering van drugsgebruik. De 
maatschappelijke opvattingen rond bijvoor-
beeld roken en eten van vlees zijn ingrijpend 
veranderd. We streven naar een rookvrije 
generatie. Het is een utopie dat dat volledig 
bereikt wordt, maar wel een belangrijke stap 
op weg naar een flinke reductie van het aantal 
rokers. Dat is ook mogelijk op het gebied van 
drugs. Blijkbaar is het politiek ingewikkeld te 
pleiten voor reductie als iets verboden is, maar 
dat moet ons niet tegenhouden.

2. Richt een sterke nationale en lokale 
recherche op

Ondanks het succes van de opsporing is er veel 
te verbeteren. Gezien de ontwikkelingen van 

Ondermijning erg vinden  
en drugs niet;  
een onmogelijke combinatie
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cybercrime kunnen we niet stil blijven zitten. 
Daarnaast is er onvoldoende zicht op de grote 
criminele geldstromen. Slechts twee procent 
van het crimineel verkregen vermogen komt 
in bezit van de overheid. Ook moet er rekening 
mee worden gehouden dat criminelen andere 
wegen vinden om te communiceren en dat 
de huidige data-goudmijnen opdrogen. Tel 
daarbij op de tussenrapportage van de com-
missie Schneiders over de landelijke eenheid 
en discussies rond de werkwijze en positione-
ring van het MIT en het is duidelijk dat er iets 
moet gebeuren. 
De problematiek in Nederland verdient een 
sterke nationale recherche die goed verbonden 
is met sterke lokale opsporing in de eenheden 
(waar ook investering nodig is) en die een 
einde maakt aan de huidige eilanden binnen 
de opsporing. De nationale recherche is voor 
alle (inter)nationale opsporingspartners een 
herkenbare speler van formaat. Bij de natio-
nale recherche moeten tactiek, intelligence 
en specialistische opsporing onder één dak 
en aansturing functioneren binnen een nieuw 
te vormen eenheid. Verdere specialisatie op 
cybercrime/digitale technieken en data is 
noodzakelijk. Het MIT moet mijns inziens 
volledig geïntegreerd worden in deze opspo-
ringsdienst en belast worden met de aanpak 
van de financiële stromen en de faciliterende 
logistiek. Het interdisciplinaire karakter van 
het MIT sluit heel goed aan bij deze noodza-
kelijke focus. 

3. Internationale aanpak
Ieder initiatief verliest aan kracht als het niet 
internationaal aangepakt wordt. Dat geldt 

zowel voor het opwerpen van barrières, het 
tegengaan van gebruik, als voor het versterken 
van de opsporing. Criminele netwerken zijn 
adaptieve fluïde netwerken. Er zit geen groot 
plan, geen ontwerp achter. Ze ontstaan op 
basis van opportuniteiten. Haarfijn weten 
criminelen die landen uit te zoeken die zich 
het beste lenen voor witwassen, productie, 
veilige haven en transit. Dat vraagt om extra 
stappen van de gezamenlijke internationale 
opsporingsdiensten. Van informatie-uitwis-
seling en samenwerking op basis van een 
concrete zaak, naar structurele samenwerking 
om de internationale netwerken in kaart te 
brengen en aan te pakken. Daar zijn al goede 
voorbeelden van, maar het wordt nu te inci-
denteel opgepakt. Terwijl met een structurele 
aanpak en de juiste politieke aandacht de 
juiste barrières opgeworpen kunnen worden 
voor criminelen en barrières op het vlak van 
de onderlinge informatie- uitwisseling tussen 
landen beslecht kunnen worden. De opspo-
ringschefs uit de hele wereld ontmoeten elkaar 
eens per jaar op initiatief van de DEA op de 
International Drugs Enforcement Conference. 
Dat zou navolging moeten krijgen op politiek 
niveau en moeten leiden tot een brede geza-
menlijke aanpak.

Randvoorwaarde: versterken straf-
rechtketen
Deze adviezen werken alleen maar als ook 
wordt geïnvesteerd in het versterken van de 
strafrechtketen. Noodzakelijke wetgeving 
moet het daglicht zien. De doorlooptijd van 
zaken moet naar beneden, de straffen voor 
drugs omhoog. Het doel van strafrecht is 
bescherming, preventie en vergelding, maar 
de effecten van strafrechtelijk handelen door 
de overheid verdampen in de tijd. Een spre-
kend voorbeeld hiervan is ‘doorgaan tijdens 
detentie’. Een probleem dat al vele jaren speelt, 
maar recent pas de aandacht heeft gekregen 
die het verdient, door de aanhouding van de 
advocaat van T. Voor insiders geen verrassing 
want doorgaan tijdens detentie is opsporings-
diensten al jaren een doorn in het oog. Bij deze 
geen pleidooi voor een algemeen strakker 
regime in de Nederlandse gevangenissen, 
maar een pleidooi voor een versterking van de 
hele keten en specifieke maatregelen voor de 
relatief kleine groep die ernstig schade aan de 
samenleving blijft aanrichten. •

Puntsgewijs
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lijst is incompleet. We moeten daarom spreken 
van een absolute ondergrens. Het komen tot 
een betrouwbaar overzicht van cold cases 
blijkt door praktische barrières een hell of a 
job. In het verleden gingen we ervan uit dat 
een onopgehelderde zaak ‘afgeschreven’ was. 
Dossiers raakten versnipperd over (decen-
trale) archieven, systemen en personen. Maar 
wat zou het werkelijke aantal dan kunnen 
zijn? Omdat ook de paar honderd onbekende 
doden en de 1500 langdurig vermiste personen1 
tot het takenpakket van de coldcaseteams 
behoren, denk ik dat we moeten uitgaan van 
een coldcaseload van een paar duizend zaken.

Een cold case kost vele levens
Cold cases betreffen de ernstigste misdrijven. 
Het veronderstelde aantal geeft op zichzelf al 
aan waarom het zo ontzettend belangrijk is 
hier voldoende en structurele aandacht voor te 
hebben. De impact die onopgehelderde zaken 
hebben, vraagt er ook om. Zoals wijlen Peter 
R. de Vries als titel aan een van zijn boeken gaf: 
‘Een moord kost meer levens’. Nabestaanden 
van slachtoffers van moord en doodslag en 
achterblijvers van langdurig vermiste personen 

Over de auteur
Drs. Ilse van Leiden is  
Opera tioneel Specialist –  
Analist bij Analyse &  
Onderzoek van de eenheid 
Oost- Nederland en Politie-
vrijwilliger bij het  
coldcaseteam van de  
eenheid Midden- Nederland,  
ilse.van.leiden@politie.nl.

KOUDE ZAKEN 
VERDIENEN
WARME AANDACHT

Die confrontatie, in combinatie met 
het feit dat veel van de opsporingsposters ver-
geeld waren, maakte wat in me los. Namelijk 
een onuitputtelijke drive om mij in te zetten 
voor onopgehelderde zaken. Het leidde tot een 
reeks wetenschappelijke onderzoeken naar 
cold cases, langdurige vermissingen en de 
gevolgen voor slachtoffers, nabestaanden en 
achterblijvers.
Als slachtafval gedumpt tussen de containers 
van een poeliersbedrijf op een troosteloze 
plek vlakbij de Rijn in Arnhem. Zo wordt op 
22 november 2010 de 51-jarige Ida Sjamsudin 
aan de Badhuisstraat aangetroffen. Ze is met 
grof geweld om het leven gebracht. Een van 
de drie dochters die Ida achterlaat, zegt tien 
jaar later tegen een journalist van De Gelder-
lander: ”Wij hebben er recht op te weten wat 
er is gebeurd. Het houdt ons bezig. Nog altijd. 
We zijn er telkens mee bezig. Waarom is dit 
mama aangedaan?”

Een flinke coldcaseload
De moord op Ida Sjamsudin is een van de 1774 
cold cases die we in Nederland tellen. Althans 
die er tot nu toe letterlijk geteld zijn, want de 

Toen ik op een regenachtige ochtend in de hal van het 
Nijmeegse hoofdbureau stond te wachten op mijn afspraak, 
draalde ik wat voor het prikbord dat in de hal staat. Daarop 
hangen posters met foto’s en kenmerken van overleden 
slachtoffers en vermiste personen. Soms staat er ook een 
beloning bij vermeld. Ik had toen al vaak ‘live’ oog in oog 
gestaan met nabestaanden van slachtoffers van ernstige 
misdrijven en die gesprekken zijn altijd intens. Maar wat me 
op dat moment bij het prikbord zo raakte, was dat ik nu in de 
ogen keek van de slachtoffers zelf die door toedoen van een 
ander niet meer leven of die spoorloos zijn verdwenen. 

1 Zie Leiden, I. van & M. Hardeman 
(2015). Vermisten op de kaart. 
Aard en omvang van langdurige 
vermissingen. Politiekunde nr. 
72A. Apeldoorn: Politie & Weten-
schap, Arnhem: Bureau Beke.

COLD
CASES
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Nabestaanden van slachtoffers 
van moord en doodslag en 

achterblijvers van langdurig 
vermiste personen vormen een 

verborgen groep slachtoffers

vormen een verborgen groep slachtoffers. Op 
basis van onderzoek weten we dat de gevolgen 
voor deze groep ‘secundaire slachtoffers’ groot 
en langdurig zijn.2 In praktische zin krijgen 
zij het eigen leven slecht weer op de rit. Daar-
naast worden nabestaanden soms voor het 
eerst geconfronteerd met een ingewikkelde 
juridische wereld die keihard kan zijn. Veel 
nabestaanden ondervinden ten gevolge van 
het misdrijf intens verdriet en allerlei fysieke 
en psychische klachten, variërend van hart-
problemen tot angsten en depressies. Met 
sommigen gaat het ook na verloop van tijd 
niet beter. Zoals de vader van een vermoorde 
jongen tegen mij zei: “Het leven is een vorm 
van overleven geworden.” Belangrijk om 
hierbij te vermelden is dat dit bevindingen 
zijn uit onderzoek naar nabestaanden van 

slachtoffers van opgehelderde levensdelicten. Er 
zijn redenen om aan te nemen dat de gevolgen 
van niet- opgehelderde zaken zeker niet minder 
zullen zijn, integendeel. Zo is de familie van 
de vermoorde Ida Sjamsudin er al bijna twaalf 
jaar dagelijks mee bezig.
Bij vermissingen speelt bovendien mee dat 
de achterblijvers de vermissing letterlijk geen 
plekje kunnen geven: zij kunnen hun geliefde 
niet begraven. Uit onderzoek blijkt dat velen 
van hen ervaren dat hun leven stil is komen 
staan.3 Een hoogbejaarde moeder wier zoon 
inmiddels al 32 jaar is vermist, vertelde me 
dat ze sinds de verdwijning alleen nog met 
medicatie kon slapen. Al die jaren heeft ze de 
verzekeringen van haar zoon doorbetaald en 
durfde ze niet te verhuizen voor het geval hij 
toch nog zou thuiskomen. Tegen beter weten 
in, want deze mevrouw ging ervan uit dat haar 
zoon is omgebracht. In ons gesprek enkele 
jaren geleden zei ze met tranen in haar ogen: 
“Al vinden ze maar één botje van hem, dan kan 
ik het afsluiten en rustig doodgaan.” Die rust 
heeft ze treurig genoeg nooit gekregen, want 
haar zoon is nog steeds niet gevonden en zelf 
is ze vorig jaar overleden.

Onrechtvaardigheid in een rechts-
staat
In gesprekken met nabestaanden en achterblij-
vers merk ik dat zij zich er niet altijd bewust 
van zijn dat het niet kunnen ophelderen van 
een zaak ook veel doet met de betrokken poli-
tiemensen. Tijdens een onderzoek naar een 
vermissing in 2001 waarin de oplossing nabij 
leek, raakte een aantal betrokken rechercheurs 
overspannen toen het uiteindelijk toch niet 
lukte. Over impact van cold cases gesproken. 
Het is voor rechercheurs soms (ik quote) “een 
nagel aan hun doodskist” wanneer een zaak 
niet kan worden afgesloten. Het feit dat poli-
tiemensen in het verleden weleens bij aanvang 
van het pensioen een dossier mee naar huis 
namen, zegt genoeg. Luister maar eens naar 
de (steengoede) podcast ‘Onland’ van Joost 
Engelberts over de onopgehelderde moord 
op de 12-jarige Rinie Wielheesen in 1970. Te
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Cold case
Een cold case is een niet- opgehelderd levensdelict (moord of doodslag) of 
een ander zeer ernstig delict waarvoor een maximale wettelijke strafdreiging 
van twaalf jaar of meer is gesteld, zoals ernstige zedenmisdrijven, ontvoerin-
gen en overvallen. Daarnaast behoren langdurige vermissingen waarbij het 
vermoeden bestaat dat er een misdrijf is gepleegd tot de cold cases. Een 
zaak wordt pas als een cold case bestempeld wanneer deze als zodanig is 
aangemerkt door een lid van de eenheidsleiding en de recherche- officier. 
Bekende voorbeelden van cold cases zijn de verdwijning van de 18-jarige 
Tanja Groen in 1993 in Gronsveld, de moord/doodslag op de 93-jarige Ger 
Bindi in 2005 in Utrecht en de moord/doodslag op een pasgeboren, onbe-
kende baby in Doetinchem in 2006.

2 Zie Leiden, I. van, M Hardeman 
& A. van Wijk (2017). De Achter-
blijvers. Een evaluatie van het 
maatwerk voor achterblijvers 
van vermiste personen. Arnhem: 
Bureau Beke; Wijk, A. van, I. van 
Leiden & H. Ferwerda (2013). Over 
leven na de moord. De gevolgen 
van moord en doodslag voor de 
nabestaanden van de slachtof-
fers en de ondersteuning door 
Slachtofferhulp Nederland. Arn-
hem: Bureau Beke.

3 Zie Leiden, I. van & M. Hardeman 
(2017). Vermisten op het spoor. 
Rechercheren naar langdurige 
vermissingen. Politiekunde nr. 85. 
Apeldoorn: Politie & Wetenschap, 
Arnhem: Bureau Beke.
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De rechercheurs die aan de moord op Ida 
Sjamsudin werkten, hebben het onderzoek in 
2011 gefrustreerd moeten afsluiten omdat de 
opheldering uitbleef en er zich weer andere 
zaken aandienden. Het coldcaseteam Oost- 
Nederland bijt zich sindsdien vast in de zaak. 
De persoonlijke betrokkenheid en de ernst 
van de zaken vormen de drijfveer om alles op 
alles te zetten, ook al vraagt dat om jaren vol-
harding. Soms wordt die inspanning beloond. 
Dankzij recherchewerk met een dosis doorzet-
tingsvermogen en thinking outside the box loste 
het coldcaseteam Midden- Nederland de moord 
op de 11-jarige Arthur Ghurahoo in 1986 bijna 
twintig jaar later alsnog op. Recenter heeft het 
coldcaseteam Noord- Nederland de moord op 
Els Slurink in 1997 vijfentwintig jaar na dato 
weten op te helderen.
Naast individueel leed dat de direct betrok-
kenen ervaren, vormen onopgehelderde 
ernstige misdrijven een probleem voor de 
hele samenleving en voor onze rechtsstaat. 
Een groot aantal daders van de duizenden 
onopgehelderde misdrijven loopt immers nog 
vrij rond. Dat draagt niet bepaald bij aan onze 
veiligheid. Het risico bestaat dat deze daders 
vaker over de schreef gaan en dus nog meer 
leed veroorzaken.4 We kennen voorbeelden dat 
met de opsporing van de dader van één ernstig 

misdrijf er meerdere zaken tegelijk worden 
opgehelderd. Zoals Albert B. die dankzij de 
inspanningen van het Rotterdamse coldcase-
team is veroordeeld voor twee moorden in 
1990 en 1991. Het coldcaseteam Amsterdam 
wist twee moorden uit 2003 en 2004 en een 
vermissing uit 2017 aan Sjonny W. te linken. 
En misschien heeft de moordenaar van Ida 
Sjamsudin ook meer slachtoffers gemaakt? Er 
leven ongetwijfeld meerdere nog onbekende 
serieplegers in ons midden, een nare gedachte.

Dolende krijgers
Veel nabestaanden en achterblijvers blijven 
jarenlang als dolende krijgers zoeken naar 
de waarheid. Sommigen gaan daarbij letter-
lijk en figuurlijk grenzen over om informatie 
te verkrijgen. Zo steekt de dochter van Ida 
Sjamsudin haar speurneus in het lastig 
doordringbare daklozen- en drugsmilieu om 

Door verschillen in omvang 
en samenstelling van de 
coldcaseteams is er sprake van 
rechtsongelijkheid

4 Zie Wijk, A. van & I. van Leiden 
(2013). Serieplegers. Kenmerken, 
achtergronden en opsporing. Den 
Haag: Boom Lemma uitgevers.
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Een groot aantal daders van 
de duizenden onopgehelderde 

misdrijven loopt nog vrij rond

aanknopingspunten te vinden. Zelfs de inmid-
dels overleden moeder van de vermiste man is 
op hoge leeftijd nog onbevreesd op onderzoek 
gegaan binnen de criminele wereld waarin 
haar zoon verzeild was geraakt. Ze vertelde 
destijds: “Ik ben bij de gevaarlijkste mensen 
geweest, angst kende ik niet, ik wilde weten 
waar mijn zoon was.” Mogelijk is ze gevaar-
lijk dicht bij personen gekomen die haar zoon 
hebben omgebracht. De opsporing is niet voor 
niets voorbehouden aan de politie.
Uit het eerste onderzoek naar cold cases in 
2006 weten we dat een derde van de zaken 
alsnog kan worden opgehelderd mits er seri-
euze aandacht aan wordt besteed, want het 
zijn vaak complexe zaken.5 Recherchekundige 
Daan Annegarn stelde vast dat daders bij cold 
cases vaak onbekenden van het slachtoffer 
zijn.6 Hernieuwd onderzoek naar de kring 
rondom het slachtoffer (slachtoffergeleide 
strategie) lijkt daarom minder kansrijk dan 
onderzoek naar sporen die naar de dader 
leiden (misdrijfgeleide strategie). Het sim-
pelweg verstrijken van de tijd kan ervoor 
zorgen dat mensen die kennis dragen van cold 
cases nu wel bereid zijn te verklaren. Volgens 
onderzoek van recherchekundige Evelien Aan-
geenbrug delen veel daders hun verhaal met 
andere personen.7 En recherchekundige Carlijn 
van Beek stelde vast dat getuigen de waarde 
van hun (dader)informatie onderschatten.8 
Des te belangrijker is het om cold cases via 
opsporingscommunicatie en media frequent 
onder een breed publiek kenbaar te maken. 
Dat gebeurt nu ook meer dan ooit. Daarnaast 
kan voortschrijdend inzicht in methoden en 
technieken de ophelderingskans vergroten. 
Een interessante nieuwe methodiek is het 

benutten van particuliere DNA- databanken 
voor genealogisch onderzoek om de donor 
van een DNA- spoor te identificeren. In de 
Verenigde Staten, Canada en Zweden zijn met 
die methodiek onder het motto ‘eerst doen en 
dan regelen’ al veel cold cases opgehelderd. In 
Nederland pakken we dat (terecht) wat voor-
zichtiger aan door eerst een verkenning uit te 
voeren of het wenselijk, haalbaar en verant-
woord is om deze methodiek ook hier voor de 
opsporing te gebruiken.

Met man en macht
Tien jaar geleden zijn in het Inrichtingsplan 
van de Nationale Politie regionale coldcase-
teams geformaliseerd. Dat is in mijn ogen niet 
meer dan een eerste stap. Want hoe reëel is 
het om te verwachten dat de vereiste forma-
tiesterkte van drie politiemensen zoden aan 
de dijk zet? Kun je verwachten dat de lastigste 
zaken, die eerder met de nodige mankracht 
niet konden worden opgehelderd, nu met een 
paar man/vrouw wel worden opgehelderd? 
Bovendien zijn de coldcaseteams ook nog ver-
antwoordelijk voor vermiste personen en voor 
de ongeïdentificeerde doden die in Nederland 
begraven liggen. Een fors takenpakket.
Op regionaal eenheidsniveau wordt de 
keuze gemaakt om het coldcaseteam ofwel 
te beperken tot de minimaal vereiste sterkte 
ofwel uit te breiden. Daardoor lopen de 
omvang en samenstelling van de teams 
binnen de tien eenheden sterk uiteen van 
drie tot meer dan twintig leden. Niet elke 
eenheid beschikt daarmee over een even sterk 
opgetuigd coldcaseteam. De grotere teams 
zijn in staat zelfstandig opsporingsonder-
zoeken uit te voeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
door de coldcaseteams van Rotterdam en 
Midden- Nederland die meerdere cold cases 
tegelijkertijd operationeel in onderzoek 
hebben. De teams van kleinere omvang hebben 
daar de mankracht niet voor en kunnen vaak 
alleen zaken voorbereiden. Om feitelijke 
opsporingsactiviteiten te verrichten, zijn deze 
teams aangewezen op tijdelijk toegevoegde 
capaciteit uit de reguliere opsporing of zij 
dragen de zaak over. En daar zit wat mij betreft 
een knelpunt want de ‘concurrentie’ van 
actuele zaken is moordend. Binnen de politie 
regeert de waan van de dag: actuele zaken 

5 Leiden, I. van & H. Ferwerda 
(2006). Cold cases – een hot 
issue: Toepassing en opbreng-
sten van hernieuwd onderzoek 
naar onopgeloste kapitale 
delicten. Politiekunde nr. 13. 
Apeldoorn: Politie & Wetenschap, 
Arnhem: Bureau Beke.

6 Annegarn, D. (2015). Ben ik in 
beeld? Een populatieonderzoek 
naar wanneer daders voor het 
eerst naar voren zijn gekomen in 
politiedossiers in opgeloste cold 
cases. Masterthesis. Apeldoorn: 
Politieacademie.

7 Aangeenbrug, E. (2015). Heeft 
de tijd alle antwoorden? Hoe het 
verstrijken van tijd benut kan 
worden in coldcaseonderzoek . 
Masterthesis. Apeldoorn: Poli-
tieacademie.

8 Beek, C. Van (2019). Push the 
button. Een onderzoek naar 
wat getuigen in who dunit- 
moordzaken beweegt om (g)een 
verklaring af te leggen. Master-
thesis. Apeldoorn: Politieacade-
mie.
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gaan meestal voor ‘oude’ zaken. Meestal, want 
successen in zaken die bij de kleinere coldcase-
teams liggen, kennen we zeker. Zoals de moord 
in 1998 op Nicky Verstappen die dankzij een 
samenwerking tussen het (relatief kleine) cold-
caseteam Limburg en een speciaal ingericht 
team uit Oost- Nederland is opgehelderd. En 
ook de moord op Milica van Doorn in 1992, een 
cold case uit Noord- Holland, is recent opgehel-
derd. Hoopgevende voorbeelden dat ook teams 
van kleine omvang grote successen kunnen 
boeken mits er extra capaciteit beschikbaar 
wordt gesteld. Het staat buiten kijf dat er in 
alle teams met man en macht aan cold cases 
wordt gewerkt (daar ben ik zelf getuige van), 
maar die ‘man en macht’ is dus in omvang 
beperkt. Harder gesteld: door verschillen in 
omvang en samenstelling van de coldcase-
teams is er sprake van rechtsongelijkheid. De 
kans dat nabestaanden van het slachtoffer 
van een onopgehelderde moord jaren na dato 
nog te weten krijgen wat er is gebeurd, is in de 
ene eenheid groter dan in de andere eenheid. 
En ook: de kans dat daders van ernstige mis-
drijven er in de ene eenheid mee weg komen, 
is onevenredig over het land verdeeld.

Een hete adem en de lange arm
Concluderend ligt er een bulk aan cold cases 
die de politie met de huidige vrijgemaakte 
capaciteit en inrichting niet de warme 
aandacht kan geven die ze verdient. Het 
serieus speuren naar langdurig vermisten 
en het intensief investeren in cold cases kan 
resulteren in duidelijkheid en rust voor de 
nabestaanden en achterblijvers, het voor-
komen van nieuwe ernstige misdrijven, de 
identificatie van serieplegers en het ophelderen 
van meerdere misdrijven tegelijk. Dat alles 
leidt tot een grotere objectieve veiligheid, een 
groter veiligheidsgevoel en meer vertrouwen 
in de politie.
Het is nu alweer dik vijftien jaar geleden dat 

Henk Ferwerda en ik het eerste Nederlandse 
onderzoek naar cold cases uitvoerden. In 
onze epiloog van ‘Cold cases – een hot issue’ 
schreven we: “In het kader van de huidige 
ontwikkelingen is het goed om na te denken 
over het belang van een landelijke dan wel 
bovenregionale pool van politiemensen.”9 
Waar toen nog niet alle eenheden over een 
coldcaseteam beschikten, is dat nu gelukkig 
wel het geval. Maar er zijn te veel regionale 
verschillen waardoor er een onevenredige kans 
bestaat dat zaken worden opgepakt. Boven-
dien worden de krachten nog niet optimaal 
landelijk gebundeld en ontbreekt het aan een 
landelijke databank met opgehelderde en niet- 
opgehelderde levensdelicten. Daardoor bestaat 
het risico dat er beperkt zicht is op connecties 
tussen zaken en seriematigheid. Ook in cold 
cases moeten de daders de hete adem van 
politie in hun nek blijven voelen en de lange 
arm van justitie vrezen. De strijdkreet die mij 
drijft om me daarvoor in te blijven zetten, 
prijkt op de gevel van het Openbaar Ministerie 
in Arnhem: No lie can live forever. •

Het is belangrijk om cold cases 
via opsporingscommunicatie en 
media onder een breed publiek 
kenbaar te maken

9 Leiden, I. van & H. Ferwerda 
(2006). Cold cases – een hot 
issue: Toepassing en opbreng-
sten van hernieuwd onderzoek 
naar onopgeloste kapitale 
delicten. Politiekunde nr. 13. 
Apeldoorn: Politie & Wetenschap, 
Arnhem: Bureau Beke.
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“We moeten het 
generieke opleidings- 
niveau binnen de 
opsporing verhogen”
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Waarom wilde jij recherchekundige 
(reku) worden?
Ik wilde al naar de politie toen ik nog een klein 
meisje was. Toen wilde ik actie en iets voor 
anderen betekenen. Nu vertaal ik dat gevoel 
naar maatschappelijk kunnen bijdragen. Een 
stap naar voren te kunnen doen wanneer 
anderen dat niet kunnen, mensen beschermen. 
Echter, toen ik na mijn gymnasium sollici-
teerde voor de opleiding Politiekunde Niveau 
6, was er geen mogelijkheid om in te stromen 
in een korps. Ik heb toen Criminologie aan de 
Vrije Universiteit gestudeerd en ben daarna 
als criminoloog gaan werken. Ik wilde echter 
liever in het veld werken dan er alleen over 
schrijven. Ik werd toen gewezen op de oplei-
ding Recherchekundige. Vanuit de wetenschap 

Sinds 2010 stroomden er in het politiekorps ruim 1200 
recherchekundigen (reku’s) in. Opgeleid tot master of Criminal 
Investigation zouden die de opsporing gaan opstuwen. Jonne 
Janssen was een van die eerste instromers.
Redactielid Marcel Bruinsma, toenmalig hoofd van de 
Rechercheschool op de Politieacademie, interviewt haar vijftien 
jaar later over haar persoonlijke ervaringen en de veranderingen in 
de opsporing die zij sindsdien heeft ervaren.

dat ik daarmee, met mijn achtergrond en 
profiel, zou passen binnen de opsporing ben 
ik daar vol voor gegaan. Mijn sollicitatie voor 
Amsterdam- Amstelland was succesvol en in 
2007 ben ik gestart met de opleiding.
Als aspirant startte ik in de Bijlmer en heb ik 
veel heftige incidenten meegemaakt. En veel 
voor anderen kunnen betekenen. Daarna 
heb ik meerdere functies ‘in het grijs’ gehad, 
onder meer bij de districtsrecherche en bij de 
DRR binnen het specialisme, zoals bij zeden. 
Maar ook generiek op een TGO als ambte-
lijk secretaris, wat in die tijd een typische 
reku- functie was. Daarna werd ik teamchef 
op een basisteam om als politievrouw aan-
gesproken te worden en breed inzetbaar te 
zijn. Omdat opsporing me na aan het hart 

JONNE JANSSEN 
HOOFD DIENST REGIONALE RECHERCHE AMSTERDAM
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ligt, heb ik gesolliciteerd als OS- E bij de DRR 
Amsterdam. Inmiddels ben ik daar anderhalf 
jaar diensthoofd.

Waarom kwamen er recherchekun-
digen bij de opsporing?
Dat komt vanwege de complexe veiligheids-
problematiek waar wij als politie mede 
verantwoordelijk voor zijn. Er is een bepaalde 
mate van adaptiviteit noodzakelijk om maat-
schappelijke ontwikkelingen te kunnen 
vertalen naar ons vak, naar onze legitimiteit. 
Er wordt een enorme stretch van collega’s 
gevraagd. Jaren geleden werden rechercheurs 
opgeleid om op te sporen en aan te houden; 
nu zijn ‘samenwerken’ en ‘integraliteit’ sleu-
telbegrippen. Er wordt verwacht dat we vanuit 
een probleem kunnen bedenken welk meet- of 
merkbaar effect in de buitenwereld wenselijk 
is en wie de beste kaarten daarvoor in handen 
heeft. Die complexe buitenwereld is ook echt 
een gedeelde verantwoordelijkheid, ook wij 
moeten extern kunnen verbinden en de juiste 
partnerschappen aan gaan. Dit geldt vijftien 
jaar later des te meer.
De reku’s werden destijds aangekondigd als 
super- rechercheurs. Dat leverde veel weer-
stand op, begrijpelijk vanuit het perspectief 
van de zittende rechercheur. De juiste taal en 
verbinding bracht ons veel verder. Mijn eigen 
ervaringen zijn wisselend. Ik heb meegemaakt 
dat een hoofdinspecteur tegen mij zei dat hij 
echt niet begreep waarom reku’s zoals ik nodig 
zijn. Elders werd ik weer met open armen 
ontvangen. Het is afhankelijk van de ontvanke-
lijkheid van de ander en de verbinding die je zelf 
kan maken. Een ietwat betonnen ruggengraat 
om te blijven staan in het systeem is in het begin 
wel nodig geweest. Ook dat hoort bij pionieren.

Tegenwoordig zijn reku’s niet meer weg 
te denken, volledige vermenging van zij- 
instromers en zittend personeel is zo 
waardevol. Deze instroom heeft zeker tot een 
kwaliteitsimpuls van de opsporing geleid. 
Reku’s brengen vaak ervaring vanuit een 
ander werkend leven mee, of hun afgeronde 
studie leidt tot andere inzichten in en over 
onderzoeken. Scenario- denken, verifiëren en 
falsificeren, maar vooral ook breed verbinden 
om tot de juiste oplossingen te komen zijn 
gemeengoed geworden. De opsporing maakt 
ook steeds meer gebruik van zij- instromers, 
onder meer op financieel, digitaal/cyber, 
forensisch en intell- gebied. Zij- instromers zijn 
minder exoten, en zo moet het ook zijn.

Collega’s vinden vaak dat reku’s 
vooral uitvoerenden binnen de 
opsporing moeten blijven. Is het 
vreemd dat reku’s ook leiding-
gevende functies zijn gaan vervullen?
Ik heb destijds bewust gesolliciteerd als team-
chef op een basisteam, vanuit de overtuiging 
dat leiderschap voor een deel ook is dat je 
weet wie je bent, wat je belangrijk vindt, waar 
je voor wilt staan en hoe je je authenticiteit 
behoudt. Het systeem mag niet leidend zijn, de 
waarden die je drijven wel. Waar je hart sneller 
van gaat kloppen. Ik wilde groter denken en 
doen, meer collectiviteit smeden, veran-
deropgaven aangaan, samenwerking in- en 

Het rapport 
Posthumus
Na een grote dwaling 
in de opsporing ver-
scheen in 2005 het 
‘rapport Posthumus’, 
waarin harde conclusies 
werden getrokken over 
het functioneren van 
de politie en het OM 
en de nodige adviezen 
ter verbetering van de 
opsporing en vervol-
ging werden gegeven. 
Een van die adviezen 
was dat er meer hoger 
geschoolde en gekwa-
lificeerde rechercheurs 
nodig waren. De 
regiokorpsen moesten 
versterkt worden met 
een zij- instroom van 
rond de 1500 masters of 
Criminal Investigation 
(MCI). Daarnaast werd 
er onder meer een forse 
inspanning verwacht 
om minimaal één op 
de vijf zittende recher-
cheurs een verhoorop-
leiding te laten volgen. 
De onderzochte opspo-
ringsdwaling zou mede 
hierdoor niet meer voor 
mogen komen. Middels 
het door de politie en 
het OM opgestelde 
Programma Versterking 
Opsporing en Vervol-
ging (PVOV) startte 
een breed traject om de 
opsporing daadwerke-
lijk te verbeteren. Ove-
rigens werd het al snel 
PVO omdat het OM een 
eigen koers inzette.

“De recherche-
kundige  

van toen is de 
rechercheur  

van nu”

Interview
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extern stimuleren. Dus ik ging op zoek naar 
een omgeving waar dat kon. De wens voor de 
DRR Amsterdam was er al tijden. Ook tegen 
mij is gezegd dat ik niet opgeleid ben om te 
gaan leidinggeven. Dat is een klassieke reflex. 
Maar dat voelde ik zelf anders en dat werd 
ook door de eenheidsleiding herkend. Ik kon 
het Kandidatenprogramma, een landelijk 
programma voor aankomende strategische 
leiders, succesvol afronden. Andere reku’s 
zeiden dat ik snel door een glazen plafond 
ben gegaan. Ik wilde inderdaad niet afwachten 
totdat de organisatie iets voor je doet, je moet 
zelf regie nemen op je loopbaan. Het is wel zo 
dat er voor operationeel specialisten niet veel 
doorstroommogelijkheden zijn, omdat de ver-
ticale plekken schaarser zijn. Als je jezelf wilt 
blijven uitdagen en ontwikkelen, dan zijn er 
veel manieren!

Wat heb jij de afgelopen jaren zien 
veranderen binnen de (context) 
opsporing?
Als je ons werk vergelijkt met tien jaar geleden 
(het moment waarop vanuit de vorming van de 
Nationale Politie de inrichting en deskundigheden 
van sector werden vastgesteld (MB)), dan moet 
vandaag de dag de politie/opsporing reageren 
op meer ingewikkelde vormen van crimi-
naliteit in een steeds complexere omgeving. 
Mensen bewegen zich makkelijker en ano-
niemer. Er is meer los- vaste samenwerking 

tussen onder- en bovenwereld. De internatio-
nale lijnen worden steeds zichtbaarder. De 
wereld wordt digitaler; de hoeveelheid data 
die we in beslag nemen, wordt ieder jaar groter 
en complexer. De hoeveelheid apparaten in de 
markt die beschikbaar zijn, die data opslaan en 
potentieel interessant zijn voor de opsporing, 
neemt alleen maar toe. Kijk naar de revolutie 
die gaande is in de autowereld. In hoog tempo 
(gestimuleerd door de energietransitie) worden 
dit op elektra rijdende computers vol met 
opgeslagen data. Om richting te geven aan het 
onderzoek moeten data steeds sneller en real- 
time ontsloten kunnen worden en direct van 
duiding en betekenis worden voorzien. Om 
meer aan de voorkant te komen moet er slim 
door de data heen gekeken kunnen worden, om 
de werking en de bedrijfsprocessen binnen de 
criminele wereld te kennen en aan te pakken. 
Scherpe keuzes moeten gemaakt worden om 
vanuit de overvloed van data (= bewijs) verspil-
ling van inzet en verstopping van de keten naar 
OM en ZM te voorkomen. Ook die moeten 
meebewegen in deze veranderingen.
Al die gegevens zijn zowel een goudmijn als een 
risico voor de politie. Deze data gebruiken voor 
de opsporing van strafbare feiten of het voor-
komen daarvan vraagt om extra juridische/
ethische waarborging. De benodigde compe-
tenties om met deze data te werken zijn nog 
niet breed in de organisatie beschikbaar. Het 
datagedreven werken zal niet leiden tot minder 
werk, wel tot anders werken. Het vraagt extra 
deskundigheid binnen de opsporing.
Ik heb de vurige wens om de data die wij met 
onze onderzoeken binnenhalen juridisch 
deelbaar te krijgen naar partners. Dat zal 
onze samenwerking op veiligheidsthema’s 

“Investeren om het 
lerend vermogen 
voor het zittend 
personeel verder te 
ontwikkelen”
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nog meer stimuleren en het noodzakelijke 
effect kunnen sorteren. Het meer richten op 
fenomenen vraagt ook een vorm van rijker 
verantwoorden, niet alleen tellen maar ook 
vertellen. Onze inspanningen zijn niet meer 
alleen te vatten in aantal aangehouden ver-
dachten, opgerolde CSV’s en inbeslaggenomen 
geld. We werken steeds meer probleemgericht 
en komen tot meet- en merkbare effecten. 
Er liggen genoeg voorbeelden op de the-
ma’s ondermijning, mensenhandel, zeden 
waarin een ‘triage’ aan de voorkant leidt 
tot een andere oplossing dan het strafrecht, 
een betere oplossing, meer gewenst door de 
samenleving of de burger. Daar doen we het 
voor. Eigenlijk is het vreemd dat we nog steeds 
lokaal en heel geografisch verantwoording 
afleggen over onze resultaten gezien al deze 
ontwikkelingen en de wens om tot samen-
hang te komen. Het zal er niet makkelijker 
door worden, maar we kunnen meer gesti-
muleerd worden in resultaatgesprekken die 
bijvoorbeeld gaan over het soort en aantal 
co- creaties met andere eenheden of partners 
op thema’s die we zijn aangegaan.

Wie gaan al die veranderingen in 
denken en werken realiseren?
Gezien vorenstaande moet de personeels-
samenstelling binnen de opsporing echt 
veranderen. Mbo- werkzaamheden zullen altijd 
blijven bestaan; het zal van de norm nú, straks 
de uitzondering moeten worden. We moeten 
het generieke opleidingsniveau binnen de 
opsporing verhogen; meer en breder dan de 
instroom van reku’s. In omringende landen 
zoals Groot- Brittannië, Duitsland en Noor-
wegen werkt de politie al met andere eisen 
voor de instroom, minimaal hbo- bachelor. Hier 
zullen wij ook naartoe moeten. De dilemma’s 
op organisatorisch, operationeel, juridisch, 
ethisch vlak brengen dit met zich mee. Daar-
naast zie je dat de bewijswaarde binnen de 
opsporing steeds meer op het specialisme ligt, 
forensisch, digitaal, financieel. En het pro-
bleemgericht werken vraagt mensen die van 
nature kunnen verbinden, schakelen met part-
ners, besef hebben van een breder (alternatief) 
interventierepertoire en voor wie veranderen 
een onderdeel van het vak is. We zullen ook 
meer moeten werken met tijdelijke contracten 
en ’lenen’ van vaardigheden om tot een onder-
deel van een opgave te komen. In 2025 zal de 
helft van de werkzame bevolking in Nederland 
hbo geschoold zijn. Al onze partnerorganisaties 
zijn dit nu al. Wij moeten echt mee in de bewe-
ging. Mensen dragen graag bij en zien werken 
bij de politie als toevoegend, een mooi voor-
beeld zijn de cyberspecials, vrijwilligers die tijd 
vrijmaken om maatschappelijk te kunnen bij-
dragen. De nieuwe generaties kiezen niet voor 
life- time- employment, eerder voor een tijdelijke 
omgeving om van toegevoegde waarde te zijn 
en daar kunnen we op inspelen. Kortom, veel 
kansen voor nieuwe instromers.
Daarnaast moeten we ook zorg hebben voor 
het zittend personeel, investeren om hun 
lerend vermogen verder te ontwikkelen. Nu 
wordt leren en ontwikkelen nog in een aantal 
dagen gegoten, maar informeel leren, dus tij-
dens het werk, zal gemeengoed moeten zijn, 
ook ten behoeve van de adaptiviteit. De ont-
wikkeling van het vak moet dus in de mensen 
(komen te) zitten.
Hoe mijn toekomst eruit ziet, weet ik nog 
niet en daar ben ik ook nog niet zo mee bezig. 
Ik leer en ontwikkel ook nog dagelijks. Mijn 
taak om de DRR van mono naar multi om te 
vormen en toekomstbestendig te krijgen, is 
nog niet af. Ik kan nog veel brengen! Ik ben 
immens trots dat ik als criminoloog en reku 
ooit de organisatie ben binnengekomen en nu 
de DRR Amsterdam mag leiden. •

“De hoeveelheid data die we 
in beslag nemen, wordt ieder jaar 

groter en complexer”

Interview
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Dr. Peter Klerks 
Docent aan de Politieacademie en 

Raadsadviseur Parket- Generaal,  
Openbaar Ministerie

Wie moet rondkomen van een bijstandsuit-
kering of alleen AOW en kampt met een tabaksverslaving 
heeft een uitdaging, want kettingroken is duur. Twee 
pakjes per dag is voor een verslaafde normaal, maar ieder 
pakje van 20 saffies kost minimaal 8 euro. Dat komt neer 
op 450 euro in de maand. Een flinke hap uit je bij-
standsuitkering van 1.100 euro. Hoe kunnen 
mensen met een overduidelijk krappe 
beurs dan zo vaak roken? Beperken 
ze zich tot een paar peuken per 
dag of hebben ze gewoon andere 
prioriteiten?

Een wijkgenoot verwees me 
naar een toonbank van waar-
onder pakjes zonder banderol 
werden verkocht voor 2 euro. 
De toonbank staat in een 
buurtsupermarkt, gerund door 
migranten. Daar bleken ook 
allerlei medicijnen clandestien te 
koop, en naar verluidt zou er zelfs ille-
gaal gestookte alcohol verkrijgbaar zijn.

Veel van mijn wijkgenoten werken in de onderste 
regionen van de arbeidsmarkt. Soms in een officieel 
bedrijf zoals een slachterij. Soms in een onduidelijke 
winkel of garage. Enkelen hebben riskante illegale 
werkzaamheden die meer geld opbrengen. De man in 
de slachterij en zijn collega’s moeten hard werken en het 
werk is vies. Ieder wondje gaat ontsteken, bijvoorbeeld 
de haartjes die van dode beesten worden verwijderd 
kruipen letterlijk in je huid. Als je ziek bent, probeer je 
toch te blijven werken, anders heb je geen inkomen. Het 
is er koud en je krijgt hoofdpijn van de voortdurende 
herrie, de stank en het harde licht. Die koppijn bestrijd je 
met de antibiotica die je in Oost- Europa gewend was. Te 
koop dus bij de buurtsuper waar je ook sigaretten haalt. 
Verder houden pepmiddelen zoals speed, maar ook veel 
alcohol en wiet je op de been. Je bent een zelfredzame 
deelnemer in de participatiemaatschappij.

In ons land betaalt haast iedereen die werkt belasting. 
Alleen vermogen, huurinkomsten en slimme financiële 
constructies blijven fiscaal buiten schot. Nederland 
kent echter ook een omvangrijke illegale economie die 
amper aandacht krijgt. Op illegale drugs wordt vanuit 

de ondermijningsaanpak stevig ingezet, maar 
criminaliteit die voor opsporing in aan-

merking komt is maar een heel beperkt 
segment van de ondergrondse eco-

nomie. Die kent een eigen logica 
waarbinnen minder fortuinlijke 

mensen aan de rafelranden 
van de samenleving kunnen 
meedraaien. Dan moet wel 
alles zo goedkoop mogelijk 
en deels is dat illegaal. Zolang 
er niets ontploft en er geen 
bloed vloeit, wordt mijn Poolse 

buurtsuper meestal ongemoeid 
gelaten. Zo blijft ieders rust 

gewaarborgd.

Is die ondergrondse economie 
ondermijnend? Reken maar. Schimmige 

wisselkantoren en belwinkels zijn poortwachters 
van een clandestien financieel systeem. Producten 
die niet aan kwaliteitscriteria voldoen en overmatig 
gebruik van antibiotica leveren volksgezondheidsri-
sico’s op. Mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, illegaal 
verblijf: het spoor loopt vaak langs onopvallende 
winkeltjes. Een steviger aanpak maakt de kans op stig-
matisering echter levensgroot, want het ongeregelde 
kleinbedrijf is ook een laagdrempelige emancipa-
tiemachine. Meer nog dan opsporing is vroegtijdige 
handhaving hét middel tegen deze ondermijning. 
Iedere samenleving krijgt de criminaliteit die ze ver-
dient. Een fatsoenlijke economie zou daarom ook een 
goed idee zijn. •

 → Reageren? p.p.h.m.klerks@om.nl

Meer nog dan 
opsporing  

is vroegtijdige  
handhaving  

hét middel tegen 
ondermijning

Tevreden rokers
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Internationaal perspectief

DE HERVORMING   
VAN HET BEROEP VAN 
PRIVÉDETECTIVE  
 IN BELGIË

We kunnen stellen dat de private 
opsporing in België vooral door de detecti-
vewet wordt geregeld. Ook de federale regering 
zelf nam een initiatief ter zake (Milquet, 
2013, p.1). De sinds 1991 door de detectivewet 
beoogde doelstellingen zoals het opleggen 
van kwaliteitsnormen door middel van een 
vergunning, het met succes volgen van een spe-
cifieke opleiding, het voorkomen en bestraffen 
van elke vorm van machtsoverschrijding of 
inmenging in de eigenlijke politietaken, het 
beperken van de overstapmogelijkheden van 
de publieke veiligheidsactoren naar de pri-
vate veiligheidsmarkt, het operationaliseren 
van een controle- en sanctiesysteemen en 
het beperken van het inschakelen van private 

In tegenstelling tot de private veiligheid, in hoofdorde 
de bewakings- en beveiligingsactiviteiten, is het 
wetenschappelijk onderzoek naar de private opspo-
ring in België eerder schaars en al vrij lang niet meer 
geactualiseerd. Samen met Harald Haelterman werd 
destijds en bovendien ook naar Nederland gekeken 
(Cools & Haelterman, 1998). Het Nederlandse concept 
private recherche(bureau) sprak aan net als het gege-
ven dat de particuliere beveiligingsorganisaties en de 
recherchebureaus onder één wet resorteerden.
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veiligheidsactoren door, voor en samen met 
publiekrechtelijke rechtspersonen werden niet 
in vraag gesteld. Hetzelfde gaat op voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en het voorzien in een vorm van consumen-
tenbescherming. Een herziening van de 
detectivewet drong en dringt zich ook vandaag 
nog op. In het kader van deze bijdrage staan 
we achtereenvolgens stil bij de parlementaire 
hoorzitting en het voorontwerp van wet tot 
wijziging van de wet van 10 april tot regeling 
van de private en bijzondere veiligheid en 
tot opheffing van de wet van 19 Juli 1991 tot 
regeling van het beroep van privédetective. 
Eindigen doen we met een eerder opiniërend 
persoonlijk besluit.

Over de auteur
Marc Cools is doctor in de 
Criminologische Wetenschap-
pen. Hij is hoogleraar Crimino-
logie aan de Universiteit Gent, 
marc.cools@ugent.be.
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De parlementaire hoorzitting
De hoorzitting van deze commissie over de eva-
luatie van de detectivewet werd in het federale 
parlement te Brussel gehouden op 20 februari 
2013. Achtereenvolgens werd het woord 
gegeven aan de Directie Private Veiligheid bij 
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, het Vast Comité van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de 
Commissie voor de Bescherming van de Per-
soonlijke Levenssfeer, de Beroepsvereniging 
van Verzekeringsinspecteurs en -experten, 
de werknemersorganisaties of syndicale part-
ners, het College van Procureurs- generaal, de 
Nationale Beroepsunie van Privédetectives 
van België, de ‘Corporate Fraud Investigators 
Belgium’ en academici werkzaam aan verschil-
lende universiteiten (Somers, 2013, p. 4).
Dit initiatief bracht een aantal aandachts-
punten naar voren die er vandaag nog steeds 
toe doen. De sector van de privédetectives 
is gesaneerd dan wel ‘gezuiverd’ van eerder 
ongewenste actoren en de markt van de 
privédetectives bleef meer dan twintig jaar 
constant. De rechtsonduidelijkheid met 
betrekking tot aangewende middelen en 
methodes, bijvoorbeeld het in kennis stellen 
van de onderzochte persoon, het gebrek aan 
controlemogelijkheden en de onmogelijkheid 
om het onrechtmatig inzetten van privédetec-
tives te voorkomen, werd aan de kaak gesteld. 
Het woord privédetective werd als achterhaald 
en pejoratief beschouwd. Tevens zou de wet-
geving meer moeten worden afgestemd op 
het bestaande arbeidsrecht en op het gebruik 
van de toezichts- en controletechnieken op 
de werkplaats. Ook de door de privédetec-
tives gebruikte onderzoeksmethoden konden 
worden verduidelijkt en er was plaats voor 
het opzetten van een vorm van parlementair 
toezicht en controle op de activiteiten van de 
volledige private veiligheid. Ook de ondui-
delijkheid met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens werd aangestipt, net 
als het restrictieve karakter van de wet en de 
hierin aanwezig zijnde contradicties. Evenzeer 
wenste men dat de opleiding ten gronde zou 
worden gereorganiseerd. Bovenal getuigde 
deze hoorzitting van een openheid tussen de 
politici en de publieke en private actoren.

Het initiatief van de federale regering
Op initiatief van de minister van Binnen-
landse Zaken werd een voorontwerp van wet 
tot wijziging van de wet van 10 april tot rege-
ling van de private en bijzondere veiligheid en 
tot opheffing van de wet van 19 Juli 1991 tot 
regeling van het beroep van privédetective pri-
vate voorgelegd. Omwille van de volledigheid 
moet worden opgemerkt dat dit voorontwerp 
van wet werd uitgeschreven maar dat dit docu-
ment nooit officieel werd overgemaakt aan het 
federale parlement en dat het bijgevolg ook niet 
in de parlementaire ‘stukken’ of bescheiden is 
terug te vinden. Ook een bespreking binnen de 
federale regering bleef uit. Desondanks is en 
blijft het een voor de wetenschap en de praktijk 
belangrijk juridisch werkstuk.
Men was de mening toegedaan dat de te 
verregaande privacy- inmenging door de pri-
védetectives in de wetgeving moest worden 
gecompenseerd door te voorzien in regu-
lerende mechanismen zoals daar zijn: het 
realiseren van een maximale transparantie 
naar de onderzochte persoon, de informatie 
die werd verzameld moest voldoen aan de 
algemene beschermingsprincipes die van 
toepassing zijn op de bescherming van de per-
soonsgegevens (doelmatig, eerlijk, toereikend, 
ter zake dienend, niet overmatig en nauw-
keurig zijn). De wetgeving moest bovendien 
voorzien in modaliteiten van kennisgeving 
en in sommige gevallen van toestemming 
van de onderzochte persoon die ook over een 
aantal rechten moest kunnen beschikken. De 
methodes, procedures en middelen die al dan 
niet konden worden gebruikt om gegevens te 
verzamelen, moesten evenzeer worden gede-
finieerd. De domeinen waarin het verboden 
was onderzoeksopdrachten te aanvaarden of 
gegevens aan de opdrachtgever mede te delen, 
moesten worden aangegeven. De rechtmatig-
heid van de bevindingen van de privédetective 
moest door de toezichthoudende overheid en 
de rechter kunnen worden gecontroleerd. De 
detectivewet diende te worden opgenomen in 
de bestaande wet van 10 april 1990 tot regeling 
van de private en bijzondere veiligheid omwille 
van de coherentie en de gelijke regelings- en 
toezichtsmechanismen. Dit betekende dat er 
geen op zich staande detectivewet meer zou 

De private veiligheids-
zorg als het geheel van 
activiteiten bestaande 
uit preventie, orde-
handhaving, opsporing, 
informatie- inwinning en 
adviesverlening inzake 
criminaliteit, overlast en 
onveiligheidsgevoelens 
die op een vrije markt 
complementair en con-
currentieel door private 
(rechts)personen tegen 
betaling worden aan-
geboden aan private en 
publieke (rechts)perso-
nen (Cools, 2002, p.137), 
wordt in België wettelijk 
omkaderd door de wet 
van 2 oktober 2017 tot 
regeling van de private en 
bijzondere veiligheid en 
de wet van 19 juli 1991 tot 
regeling van het beroep 
van privédetective. In 2013 
nam de Commissie voor 
de Binnenlandse Zaken, 
de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt van de 
Kamer van Volksvertegen-
woordigers het initiatief om 
een parlementaire hoor-
zitting te organiseren ter 
evaluatie van de wet van 
19 juli 1991 tot regeling van 
het beroep van privédetec-
tive (Somers, 2013, p.1).
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Internationaal perspectief

De rechtmatigheid van de 
bevindingen van de privédetective 
moest door de toezichthoudende 

overheid en de rechter  
 gecontroleerd kunnen worden

zijn maar dat de activiteiten van de privédetec-
tives of de private opsporing ‘an sich’ integraal 
deel zouden uitmaken van de algemene private 
en bijzondere veiligheid.
Het oude concept privédetective verdween 
eveneens en er moest worden gesproken over 
nieuwe juridische begrippen zoals daar zijn: 
de private onderzoeker, de betrokkene (of de 
persoon die het voorwerp is van de beroeps-
activiteiten van de private onderzoeker), de 
opdrachtgever (de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon voor wie de private onder-
zoeker een privaat onderzoek verricht en die 
over een objectief gerechtvaardigd belang 
moet beschikken), de opdrachthouder (de 
natuurlijke persoon die de opdracht heeft 
aanvaard), het privaat onderzoek, de verboden 
onderzoeksdomeinen (het seksuele leven en 
de medische gegevens), de bepalingen met 
betrekking tot de opdrachtgever, de relatie 
tot de onderzochte persoon (die toestemming 
moet geven en een recht heeft op verbetering 
en aanvulling van de onderzoeksresultaten), de 
middelen en de methodes (de proportionaliteit, 
de subsidiariteit en het verbod op provocatie-
technieken en listen ), het onderzoeksdossier 
(dat rechtmatig, nauwkeurig, toereikend, ter 
zake dienend en niet overmatig moet zijn), de 
geheimhouding en de belangenvermenging. 
In een eerste lezing gaf dit voorontwerp van 
wet duidelijk aan welke politieke richting men 
uit wou. Een keuze voor de private opsporing 
met positieve maar ook negatieve invullingen.

Besluit
De destijds door het parlement en de fede-
rale regering genomen initiatieven toonden 
een aantal positieve elementen aan zoals het 
voorafgaandelijk horen van alle betrokken 
publieke en private (veiligheids)actoren, wat 
voorheen nooit gebeurde, en de politieke 
wil om de detectivewet eindelijk te actuali-
seren en te doen opgaan in een andere wet. 
Positief is ook het gegeven dat er naar de 
zogenaamde private justitie met inbegrip van 
de private opsporing, die bestaat in het kader 
van de aanpak van de werknemerscriminali-
teit, werd verwezen. In die context werd het 
uitkijken naar een regeling in een nog op te 
stellen nationale collectieve arbeidsovereen-
komst. Dit zal een verduidelijking zijn voor de 
toch al lang bestaande juridische mogelijk-
heden die eerder vanuit de rechtsleer en de 
rechtspraak dan wel vanuit de wetgeving zelf 
zijn ontwikkeld. Dit kan de rechtszekerheid 
voor de werkgevers en de werknemers enkel 
maar ten goede komen. We kunnen ook een 
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gematigd positief oordeel vellen over het ver-
dwijnen van het oude concept privédetective 
en het wettelijk verduidelijken en verankeren 
van de private onderzoeker, de betrokkene, 
de opdrachtgever, het privaat onderzoek, de 
verboden onderzoeksdomeinen, de bepalingen 
met betrekking tot de opdrachtgever, de relatie 
tot de onderzochte persoon, de middelen en de 
methodes, het onderzoeksdossier, de geheim-
houding en de belangenvermenging.
Helaas werden we opnieuw geconfronteerd 
met een voorontwerp van een te complexe 
wetgeving die nog zal worden uitgebreid door 
middel van uitvoeringsbesluiten. Zelf zijn 
we de mening toegedaan dat deze een in de 
praktijk niet toepasbare wet zal worden. In 
het bijzonder denken we aan de toestemming 
die de betrokkene moet geven aan de private 
onderzoeker en bijkomend dat de betrok-
kene een recht op verbetering en aanvulling 
heeft. Bovendien werd ook de realiteit van het 
bestaan van de private inlichtingendiensten 
en hun professionele inzet met betrekking tot 

de dreigingen niet erkend en wettelijk gere-
geld. De dreigingen zoals omschreven in de 
wet van 30 november 1998 houdende regeling 
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
die betrekking hebben op de spionage, het 
terrorisme, het extremisme, de proliferatie, 
de schadelijke sektarische organisaties en de 
criminele organisaties kunnen evenzeer tot 
het privaat opsporingsdomein behoren. Ook 
de blijvende onduidelijkheid met betrekking 
tot die beroepen die zeer dicht aanleunen bij 
deze van de privédetectives zoals daar zijn de 
‘compliance officers’, de ‘forensic auditors’ en 
de ‘forensic accountants’ is niet behandeld.
Sinds de in 2013 genomen initiatieven is er 
door de verschillende federale regeringen tot 
de dag van vandaag nog steeds geen politieke 
actie ondernomen om nu echt werk te maken 
van een nieuwe detectivewet die de private 
opsporing oplijnt met de actualiteit. De moge-
lijkheden zijn echter legio. De detectivewet 
wordt afzonderlijk hervormd, ze wordt her-
vormd en geïntegreerd in de wet op de private 
en bijzondere veiligheid of ze wordt bij wijze 
van spreken niet meer nodig geacht door het 
bestaan van de in de nationale wetgeving te 
implementeren Europese Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming.
Een korte vergelijking met de Nederlandse 
situatie is mogelijk. Recentelijk liet de 
Inspectie Justitie en Veiligheid van het Minis-
terie van Justitie en Veiligheid weten dat de 
controle door de politie, en dit al sinds 2016, 
op de particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus ontoereikend, vaak door een 
capaciteitsgebrek, is en dat ze geconfronteerd 
worden met een ingewikkelde en gedateerde 
wet- en regelgeving. In die context stelt de 
Inspectie Justitie en Veiligheid voor de wet- en 
regelgeving in overleg met de betrokken par-
tijen te evalueren en waar nodig aan te passen. 
Ook de korpschef(s) zouden in overleg kunnen 
gaan met het Ministerie en het Openbaar 
Ministerie om de nodige afspraken te maken 
(Inspectie Justitie en Veiligheid, 2022). Laat 
ons, in België zowel als in Nederland, vooral 
hopen op een initiatief in deze of gene richting 
opdat de wetgeving nu zou worden geactuali-
seerd in het belang van elke burger en zijn of 
haar rechten en vrijheden. •



ZOEKEN NAAR 
EEN SLIMMERE 

 OPSPORING

Gedurende vier jaar is in een 
aantal pilots geprobeerd om wetenschappe-
lijk onderbouwde tips- and- tricks hiervoor te 
implementeren. De praktijk bleek weerbarstig; 
het vergt (te) veel van het politieleiderschap om 
ingesleten patronen te doorbreken.
Dat er behoefte bestaat aan een efficiënte poli-
tiële opsporing lijkt duidelijk: de recherche is 
zwaar belast en herhaaldelijk wordt (daarom) 
gewezen op het grote aantal strafzaken dat op 
de plank blijft liggen. Dit wordt wel de ‘derde 
crisis van de opsporing’ genoemd. Het zou 
daarom kunnen verbazen dat ons eigen onder-
zoek sinds 2012 laat zien dat de recherche zelden 
of nooit nadenkt of de opsporing efficiënter kan.
In opdracht van het Programma Politie en 
Wetenschap heeft Crisislab daarom een actie-
onderzoek uitgevoerd naar optimalisatie van 
de wijze waarop de politie ten behoeve van de 
strafrechtelijke vervolging bewijs verzamelt 
door slimme(re) keuzes in het opsporingsproces. 
Dit betitelen we als ‘slimme opsporing’. Cru-
ciaal is dat wij ervan uitgaan dat je beter tien 
zaken snel onderzocht kunt hebben, daarvan 
zes naar de rechter brengt en waarvan er vijf 
tot een veroordeling leiden dan dat je dezelfde 
capaciteit gebruikt om één zaak helemaal uit te 
rechercheren en deze met bijna honderd pro-
cent zekerheid naar de rechter brengt.
Een startpunt van dit onderzoek vormden 
onze observaties tijdens eerder onderzoek naar 
de omgang met tunnelvisie waaruit bleek dat 

Er wordt al jaren veel gesproken over een tekort aan capa-
citeit voor de opsporing door de politie. De vraag is daarom 
urgent of de politiële opsporingscapaciteit niet efficiënter 
kan worden ingezet door ‘slimmer’ bewijs te verzamelen. 
Het gaat dan zowel om de aard en hoeveelheid van het 
bewijs als om de wijze waarop het wordt verzameld. 
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voorspelbare valkuilen, anders dan tunnel-
visie, in de keuzeprocessen van rechercheurs 
en hun leidinggevenden tot onhandige capa-
citeitsinzet leiden. We hebben de literatuur 
over Naturalistic Decision- Making gebruikt om 
hier tips over te geven. Als voorbeeld: het is 
niet behulpzaam om een ervaren rechercheur 
inhoudelijk te sturen maar een leidinggevende 
moet wel zelf beslissen om een onderzoek stil 
te leggen als na korte tijd blijkt dat er geen 
zicht op een dader is. Een rechercheur zal zo’n 
keuze zelf niet snel maken maar altijd nog een 
andere invalshoek proberen.
Een tweede aangrijpingspunt, centraal in dit 
artikel, is dat de politiële opsporing niet goed 
aansluit bij de ‘bewijsvraag’ van de rechter, 
met overbodige bewijsverzameling als gevolg 
daarvan. Daarover straks meer.
De onderzoekers van Crisislab (www.crisislab.
nl) voegden in hun onderzoek de aanbeve-
lingen over slimmere opsporing samen in een 
handreiking. Vervolgens zijn die in een aantal 
pilotrechercheteams in meer of minder mate 
begeleid geïmplementeerd. Daarna hebben ze 
gekeken of de aanbevelingen in de recherche-
praktijk werden overgenomen en dan ook tot 
efficiëntere bewijsvoering hebben geleid. Over 
de handleiding, de aanbevelingen en het resul-
taat rapporteren zij in een artikel dat u kunt 
vinden op www.websitevoordepolitie.nl. Om 
rechtstreeks naar het artikel te gaan, scant u 
de QR- code. •
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Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Rechercheurs klagen over de enorme 
hoeveelheid administratieve lasten, die zo kenmerkend 
zijn voor het werk dat zij moeten doen. Ik belicht daar-
voor twee redenen.
Ten eerste laat ons onderzoek zien dat het klagen over 
administratieve lasten geen algemene klaagzang is, maar 
dat rechercheurs, net als 
andere professionals, vooral 
een (bloed)hekel hebben 
aan administratieve hande-
lingen die veel tijd kosten 
maar niets bijdragen aan 
het oplossen of bestrijden 
van criminaliteit. Dan gaat 
het over drie of meer keer, 
in verschillende informatie-
systemen, hetzelfde moeten 
invoeren. Ook de ellenlange 
administratieve werkzaamheden bij het beschrijven van 
gestolen en in beslag genomen goederen is een steen des 
aanstoots. Vaak onhandige formulieren waarin je van 
alles moet invoeren dat al bekend is. Dat soort adminis-
tratie is energieverslindend en ontneemt de rechercheur 
het plezier in het werk.
Er is nog een tweede reden: gebrekkige innovatie. Inno-
vaties worden maar moeizaam en mondjesmaat in de 
praktijk geborgd en geïmplementeerd. Bij het verwerken 
van aangiften van winkeldiefstal zijn camerabeelden 
cruciaal, maar het kost de politie ongekend veel moeite 
om het digitaal delen van de beelden in de gehele straf-
rechtketen georganiseerd te krijgen. Het opstellen van 
een verhoorverslag is absoluut noodzakelijk werk. Met 
speech- to- text kan het verslag bijna foutloos automa-
tisch uitgewerkt worden, mogelijk ook met de audio- 
of videobestanden eraan gekoppeld, zodat je van tekst 
direct naar beeld en geluid kunt schakelen. Waardevol 
als je ook non- verbale communicatie wilt beoordelen. 
Zo zijn er vele, veelbelovende technologische innova-
ties. Zoals die waarmee de snelheid van DNA- bepaling 
bijvoorbeeld drastisch teruggebracht kan worden, of die 
waarmee de ouderdom van een vingerafdruk bepaald 

kan worden. Dat zijn technologieën die kunnen helpen 
bij het beperken van het ‘uitrechercheren’ van sporen. 
Rechercheurs werken hard, maar zien dat de samen-
leving steeds vaker ontevreden is over hun werk. Dat 
is niet iets dat zij kunnen oplossen, dat is ‘chefsache’.
Concluderend kunnen we zeggen dat de rechercheur 

als professional snapt dat 
in zijn/haar vak adminis-
tratieve werkzaamheden 
een cruciale pijler vormen. 
Maar ook moeten we 
concluderen dat er veel 
administratieve lasten 
zijn die het plezier in het 
werk bederven, en vooral 
ook de effectiviteit van 
het werk schaden. We 
zien veel stafafdelingen, 

die elk – separaat – eisen stellen aan het primaire 
proces (ICT, privacy, inkoop, HR, planning & control). 
Zoveel eisen dat je nauwelijks aan je werk toekomt. 
Het directe management van de manschappen werkt 
meer vanuit een regelgeleide cultuur dan vanuit een 
waardegedreven cultuur. Er lijkt te weinig tijd om 
teamspirit te bouwen. Ze komen niet toe aan het 
coachen van de nieuwe collega’s in het vergroten van 
de vakbekwaamheid. De leiding wordt overvraagd door 
de maatschappij, te veel demonstraties, te beveiligen 
personen, onopgeloste drugscriminaliteit, onder-
mijnende criminaliteit, etc. Maar ook overvraagd 
door politieke leiding, die zoveel eisen heeft dat het 
onmogelijk is om aan alles tegemoet te komen. Dan 
zijn er nog de wettelijke ontwikkelingen, zoals een 
nieuw Wetboek van Strafvordering. Onder die druk 
is een strikte, hiërarchische manier van sturen nodig, 
waarbij innovatie en verbeteren van de werkinrichting 
van professionals het onderspit delven. In de kern staat 
de politieorganisatie zodanig onder druk dat zij slechts 
toekomt aan de echt dringende zaken. Minder drin-
gende, maar wel belangrijke zaken, raken elke keer 
weer op de achtergrond. •

Ouderwets opschrijven ... of modern opsporen?

Rechercheurs zien 
dat de samenleving 

steeds vaker 
ontevreden is 
over hun werk



26 het Tijdschrift voor de Politie •  nummer 2 • 2022

Thema

OPSPOREN,  
VERVOLGEN  

EN  
TEGENHOUDEN VAN  
CYBERCRIMINALITEIT

Hoewel het in theorie mogelijk 
is dat een onderzoek van Team High Tech 
Crime (THTC) start op basis van een aangifte, 
laat de praktijk zien dat van deze vormen van 
hightechcrime waar THTC zich op richt zelden 
aangifte wordt gedaan. Dat was ook terug te 
zien in de dossiers die wij bekeken en sluit aan 
op bevindingen uit eerder WODC- onderzoek 
(Odinot et. al., 2017). Voor de opsporingson-
derzoeken naar cybercrime die in de regionale 
eenheden worden gestart, ligt dit anders. Het 
enige geselecteerde opsporingsdossier uit ons 

Nederland heeft een snelle, stabiele en betrouwbare digitale 
infrastructuur, waar zowel nationaal als internationaal veelvul-
dig gebruik van wordt gemaakt. Als gevolg hiervan voltrekken 
zich ook illegale activiteiten op Nederlandse servers of worden 
deze (on)bewust gefaciliteerd door in Nederland gevestigde 
hosters. Bij cybercriminaliteit is het opsporen van verdachten 
ingewikkeld. Daders kunnen anoniem opereren en zijn goed in 
staat hun identiteit en locatie af te schermen. Daardoor lukt 
het lang niet in alle zaken om daders te identificeren en te ver-
volgen. De aanpak van cybercriminaliteit is daarom niet alleen 
gericht op opsporing en vervolging, maar ook op het verstoren 
en tegenhouden van deze vormen van criminaliteit.
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onderzoek dat is gestart naar aanleiding van 
een aangifte, was een phishing- zaak die werd 
onderzocht door een regionale eenheid. Van 
de zeven bestudeerde THTC- onderzoeken 
zijn zes onderzoeken gestart naar aanleiding 
van een tip van een private partij en/of buiten-
landse politiedienst.

Opsporingsmiddelen en -methoden
In de dossiers zagen we terug dat de start van 
opsporingsonderzoeken vaak digitaal verliep. 
Bijvoorbeeld door middel van het vorderen en 

OVER SLIMMERE  
OMGANG MET  
INFORMATIE EN OVER  
DE ROL VAN POLITIE EN OM

Dit artikel is een verkorte 
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gave van het WODC-rap-
port: Eeden, van den, 
C.A.J., Van Berkel, J.J., 
Lankhaar, C.C., & De Poot, 
C.J. (2021). Opsporen, 
vervolgen en tegenhouden 
van cybercriminaliteit. 
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2021-23.
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veiligstellen van servergegevens en IP- taps. De 
informatie die hiermee werd opgedaan, kon 
worden gebruikt om de verdere richting van een 
opsporingsonderzoek te bepalen. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de inzet van deze mid-
delen niet bij elk onderzoek evenveel informatie 
opleverde. Naast het verschil in hoeveelheid en 
typen gegevens die op servers stonden, speelt 
ook de mate van versleuteling van data een rol 
bij het bepalen van de bruikbaarheid van de 

De aanpak is ook gericht 
op het verstoren en 
tegenhouden van 
cybercriminaliteit

gegevens. Onderzoeken verschoven vaak van 
digitaal naar meer ‘traditioneel’ wanneer een 
verdachte in beeld kwam. Dan werden middelen 
als telefoontaps ingezet en in veel gevallen werd 
ook financieel onderzoek gedaan.
Daarnaast werd in de opsporingsonder-
zoe ken gebruik gemaakt van undercover 
bevoegdheden. In vijf van de acht bestudeerde 
onderzoeken kwamen Nederlandse verdachten 
in beeld. In alle vijf deze onderzoeken is 
gebruikgemaakt van bevoegdheden die 
vallen onder werken onder dekmantel. Deze 
bevoegdheden werden zowel online als offline 
ingezet. Dit is opvallend, gezien het geringe 
aantal offline zaken waarin deze bijzondere 
opsporingsbevoegdheden normaliter worden 
ingezet (Kruisbergen & De Jong, 2010), maar 
sluit wel aan bij bevindingen uit eerder onder-
zoek naar de opsporing van georganiseerde 
vormen van cybercriminaliteit door Odinot 
et al. (2017). Dat kan te maken hebben met de 
ernst van de bestudeerde zaken. Een andere 
verklaring kan zijn dat bij de aanpak van dit 
soort nieuwe vormen van cybercriminaliteit – 
waarbij traditionele opsporingsstrategieën niet 
altijd toereikend zijn – ook nieuwe gedachten-
vorming plaatsvindt over de inzet en zwaarte 
van de bestaande opsporingsbevoegdheden.

Beperkte mogelijkheden voor vervol-
ging
Eén respondent merkte op dat je als 
cybercrime- onderzoeker ‘onderdeel van 
de wereldpolitie’ bent. Bij de start van een 
onderzoek is vaak niet bekend uit welk land 
een aanval of verdachte afkomstig is. Een 
deel van de opsporingstaak kan dan ook zijn 
om met de informatie die naar voren komt 
uit een onderzoek naar de in Nederland 
gebruikte infrastructuur, een ander land in 
stelling te brengen om over te kunnen gaan tot 

Hoe zijn we te werk gegaan?
De focus van ons onderzoek lag op 
complexe zaken, het type zaken dat 
voornamelijk door Team High Tech 
Crime (THTC) van de Landelijke 
Eenheid wordt opgepakt. Ten eerste 
hebben we literatuuronderzoek uitge-
voerd naar de opsporingspraktijk van 
cybercriminaliteit. Ten tweede hebben 
we politiedossiers bestudeerd van 
acht afgeronde opsporingsonderzoe-
ken. Die zaken werden aangedragen 
door een groep experts. Het ging om 
onderzoeken waarin de opsporing 
in enige mate succesvol was en/
of waarin sprake was van aspecten 
die in eerder onderzoek als knelpunt 
waren geïdentificeerd, zodat we 
konden nagaan hoe daarmee werd 
omgegaan. Ten derde hebben we drie 
publiek- private samenwerkingspro-
jecten nader bekeken, omdat publiek- 
private samenwerking (PPS) als een 
wezenlijk onderdeel van de integrale 
aanpak van cybercriminaliteit wordt 
beschouwd. Tot slot hebben we 
interviews afgenomen met mensen 
werkzaam in de (opsporings)praktijk. 
Dat waren zowel algemene interviews 
als zaakspecifieke interviews. De 
algemene interviews waren bedoeld 
om een globaal beeld te krijgen van 
de aanpak van cybercriminaliteit. De 
zaakspecifieke interviews om zicht 
te krijgen op afwegingen die tijdens 
concrete opsporingsonderzoeken 
speelden maar niet in het dossier 
terecht zijn gekomen.
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vervolging. Dat kan bijvoorbeeld het land zijn 
waarin de verdachte woont, of een land waarin 
slachtoffers zijn gemaakt en dat betere kaarten 
heeft om over te kunnen gaan tot uitlevering 
of vervolging. Ook kan het zijn dat de crimi-
nele actor een zekere bescherming geniet van 
een statelijke actor, wat vervolging eveneens 
lastig maakt.
Een ander probleem doet zich voor wanneer 
een opsporingsonderzoek eigenlijk te veel 
verdachten oplevert. Bij de aanpak van illegale 
dienstverleners – zoals het verhuren van bot-
nets voor DDoS- aanvallen – kan de identiteit 
van een grote groep afnemers (klanten) naar 
voren komen. Er is dan niet altijd capaciteit 
om alle verdachten te vervolgen en daarnaast 
is het de vraag of vervolging in deze gevallen 
altijd de meest effectieve maatregel is. In deze 
casuïstiek betreft het regelmatig jonge daders 
die zich niet altijd bewust zijn van de impact of 
de strafbaarheid van hun acties, ook al werden 
door hun handelingen veel mensen gedupeerd.
Hoewel met name de onderzoeken naar high-
tech cybercriminaliteit niet altijd leiden tot 
vervolgbare verdachten, kan de strafrechte-
lijke aanpak voor deze moeilijk vervolgbare 
delicten wel degelijk van meerwaarde zijn. 
Als interventies zich alleen op de verstoring 
van de infrastructuur zouden richten, heeft 
dit kortdurend effect, omdat nieuwe infra-
structuren ontstaan en activiteiten elders 
worden voortgezet (Ladegaard, 2019). Het 
is daarom juist van belang om een opspo-
ringsonderzoek op te blijven zetten dat erop 
gericht is om een verdachte te identificeren 
en vervolgen, ook als signaalfunctie. Verder 

leverden de onderzoeken naar facilitators in 
een aantal gevallen geen hoofdverdachte op, 
maar wel informatie over andere vormen van 
criminaliteit die vervolgens in andere opspo-
ringsonderzoeken kon worden gebruikt.

Tegenhoudmaatregelen en informa-
tiepositie
Een opsporingsonderzoek kan officieel alleen 
worden gestart als er opsporingsindicatie is, 
omdat alleen dan opsporingsbevoegdheden 
mogen worden ingezet. Lang niet alle onder-
zoeken naar cybercriminaliteit leiden echter 
tot een verdachte. Soms is dat al snel bij aan-
vang van een opsporingsonderzoek duidelijk 
en dan wordt nagedacht of er met de verkregen 
informatie ook andere doelen bereikt kunnen 
worden. Andere doelen dan opsporen en ver-
volgen kunnen bijvoorbeeld zijn: meer zicht 
krijgen op (vaker gebruikte) modus operandi 
en op de gebruikte infrastructuur, om met die 
kennis vervolgens verstoringsacties of preven-
tiecampagnes op te zetten.
Het samenspel tussen opsporen en tegen-
houden is van belang omdat kennis uit de 
opsporingsonderzoeken gebruikt kan worden 
om inzicht te krijgen in nieuwe vormen van 
cybercriminaliteit en de daarbij gebruikte 
modus operandi, en om eerder vergaarde 
kennis up- to- date te houden. Met alleen 
tegenhoudmaatregelen blijft slechts een klein 
deel van het proces zichtbaar, terwijl met een 
aanhouding of inbeslagname het hele crimi-
nele proces gereconstrueerd kan worden.
Voor een gerichte inzet van tegenhoudmaat-
regelen is een goede informatiepositie nodig. 
Om haar informatiepositie te vergroten en 
meer proactief te kunnen handelen volgen 
politie en OM de actuele ontwikkelingen 
binnen de cybercriminaliteit. Dit wordt, waar 
mogelijk, gedaan door data uit eerdere opspo-
ringsonderzoeken te bundelen en contacten te 
leggen met andere nationale opsporingsdien-
sten en internationale politiediensten, maar 
ook door kennis te nemen van de verschillende 
dreigingsrapporten die periodiek verschijnen 
en door het aangaan van publiek- private 
samenwerking.
Aan deze vormen van samenwerking, informa-
tievergaring en informatiedeling kleven echter 
wat juridische haken en ogen. Zo mag infor-
matie die rechtmatig is verzameld ten behoeve 
van eerdere opsporingsonderzoeken niet 
zonder meer gebruikt worden in nieuwe onder-
zoeken of gedeeld worden met andere partijen. 
Daarnaast heeft de politie, in tegenstelling 

De politie heeft geen 
bevoegdheid om 

opsporingsmiddelen in te zetten 
puur ten behoeve van het 

verkrijgen van een betere 
informatiebehoefte
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tot inlichtingen- en veiligheidsdiensten, geen 
bevoegdheid om opsporingsmiddelen in te 
zetten puur ten behoeve van het verkrijgen 
van een betere informatiepositie. Een goede 
informatiepositie is erg belangrijk voor de 
opsporing, maar kunnen politie en OM for-
meel alleen creëren door het uitvoeren van 
opsporingsonderzoeken – met als doel een ver-
dachte op te sporen en te vervolgen. Dat kan 
problematisch zijn wanneer bij de start van een 
onderzoek al snel duidelijk is dat er geen dader 
geïdentificeerd zal kunnen worden, terwijl de 
maatschappelijke impact van een cyberdelict 
wel erg groot is. Bijvoorbeeld bij een groot-
schalige hack. Een belangrijk doel van het 
onderzoek wordt dan de inzet van tegenhoud-
maatregelen, omdat dit het meest effectieve 
bestrijdingsmiddel is. Desalniettemin kunnen 
de benodigde bevoegdheden niet enkel voor 
dat doel worden ingezet en wordt verwezen 
naar de mogelijkheid – hoe klein die ook is 
– dat een verdachte wordt geïdentificeerd en 
strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Samenvatting en conclusie
Ons onderzoek laat zien dat het steeds belang-
rijker wordt om (cyber)criminele fenomenen 
te begrijpen om zo effectief en efficiënt moge-
lijk te kunnen ingrijpen. Als het opsporen en 
vervolgen van daders het uitgangspunt is, dan 
is het inzetten van opsporingsmiddelen geen 
probleem. In de praktijk is opsporen en ver-
volgen van daders echter niet altijd haalbaar 
en wordt er daarom regelmatig voor gekozen 
om tegenhoudmaatregelen in te zetten, ook 
al is daar eigenlijk formeel geen juridische 
grond voor. Dat roept de vraag op of de huidige 
wettelijke kaders rond de inzet van opspo-
ringsmiddelen toereikend zijn.
Op voorhand is niet altijd duidelijk welke 
informatie in een opsporingsonderzoek kan 
worden vergaard, en in hoeverre opsporing 
en vervolging tot de mogelijkheden behoort. 
Maar het is ook niet altijd duidelijk wat de 
juridische grondslag is voor de meer infor-
matievergarende manier van onderzoek doen 
zoals dat gebeurt bij de aanpak van cybercri-
minaliteit. Dat roept verder de vraag op of 
de fundamentele taak van politie en het OM 
zoals die nu is geformuleerd toereikend is en 
of de huidige juridische grondslagen voor het 
verzamelen, verwerken en analyseren van 
informatie afdoende zijn voor de beoogde 
integrale aanpak van cybercriminaliteit.
De bevindingen uit het onderzoek vragen 
daarom om een bredere discussie over 

slimme omgang met informatie en over 
de rol van politie en OM bij de aanpak van 
cybercriminaliteit. De bevindingen uit ons 
onderzoek werpen tot slot de vraag op of de 
huidige wet- en regelgeving rond informa-
tiedeling toereikend is voor de aanpak van 
cybercriminaliteit. Er lijkt behoefte te zijn 
aan duidelijkere kaders op basis waarvan 
informatie kan worden gedeeld tussen de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij 
de aanpak van cybercriminaliteit, zodat, als 
er urgentie is, belangrijke informatie ook snel 
kan worden gedeeld. •

Het is van belang om een 
opsporingsonderzoek op te zetten  
dat gericht is om een verdachte  
te identificeren en  
vervolgen
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WERK MAKEN VAN 
GEBIEDSGERICHTE 

OPSPORING

Criminaliteitsbeheersing is 
gedragsbeïnvloeding, waarbij het strafrecht 
slechts één van de mogelijkheden is. Onder-
zoek wijst desalniettemin uit dat bij blauw 
in opsporing nog een wereld te winnen is 
(Van der Torre & Valkenhoef, 2017; Bervoets, 
Broekhuizen, Van den Akker & Landsman, 
2021; Terpstra & Salet, 2021; Bervoets, Takke 
& Hak, 2022). Er worden schotten ervaren 
tussen uniformdienst en recherche1, er is 
minder verbondenheid dan gewenst en er is 
een flink capaciteitstekort. Die situatie dient 
mede te worden verklaard door een abstracte 
politieorganisatie (Terpstra & Salet, 2018). 
Dat is een organisatie waarin de lijnen er niet 
korter op geworden zijn en de verhoudingen op 
de werkvloer niet persoonlijker. Een bevinding 
van Terpstra en Salet is dat ‘deze abstractheid’ 
is versterkt door de laatste politiereorganisatie. 
Onze eigen studies leverden vier kernbevin-
dingen op die we hierna toelichten.

1.  Gesloten gemeenschap: nabijheid 
als risico

Horen, Zien en Zwijgen werd uitgevoerd 
voor het Programma Politie en Wetenschap 

Veel opsporing begint bij de uniformdienst, dat is een oude 
politiewijsheid. Politiemensen registreren feiten of nemen 
omstandigheden waar die (mogelijk) relevant zijn voor opspo-
ringsonderzoek. Zij kunnen zelfs worden ingezet als sensor 
voor de opsporing (Engberts & Copini, 2016). Verder kan de 
politie met blauw tegengaan dat iets uitgroeit tot een (straf-)
zaak en dat is essentieel met een overvolle strafrechtsketen.
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(Bervoets & Bruinsma, 2017). In een omgeving 
waarin een hoge mate van sociale controle 
heerst, kan politiewerk lastig zijn. Zeker als 
het dorpen, buurten of wijken betreft met 
een (historisch) gegroeide terughoudendheid 
tegenover de overheid. Zij hangen de ‘vuile was’ 
niet buiten en zullen lastig verklaren, melden 
of anderszins de politie van (opsporings)infor-
matie voorzien. Hierdoor komen strafzaken 
geregeld niet rond (zie ook Hoekman, Dozy & 
Takke, 2021).
We concludeerden dat bij opsporing in 
gesloten gemeenschappen zowel de mate van 
externe afstand (tot de gemeenschap) als de 
interne afstand tussen blauw (met name de 
wijkagent) en de recherche een rol speelt. 
De ene keer hebben politiemensen te weinig 
informatie, omdat hun positie in de gemeen-
schap onvoldoende is; de andere keer zitten zij 
er te dicht op en hebben ze te veel afstand tot 
de eigen politieorganisatie. Neem een wijk-
agent die vervlochten is met de belangen van 
een gemeenschap en het ingewikkeld vindt 
om zijn informatie te delen. Nabijheid wordt 
in politiebeleid als ideaal gezien, maar is tevens 
een erg groot risico. Zeker wanneer – zoals 

EEN ONDERZOEKSLIJN OVER BLAUW 
IN DE LOKALE OPSPORING
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wij waarnamen – politemensen onvoldoende 
worden begeleid bij hun werk in veeleisende 
gemeenschappen.
Het helpt dan niet als de onderlinge lijnen 
tussen blauw (de uniformdienst) en grijs (de 
recherche) er niet korter op zijn geworden met 
de laatste politiereorganisatie (vgl. Terpstra 
e.a., 2021). De districtsrecherche zit vaak niet 
(meer) in hetzelfde gebouw als het basisteam. 
Vanwege de grotere (robuuste) basisteams 
zijn veel bureaus gesloten, waardoor ook de 
lijnen met de plaatselijke bevolking langer 
zijn. De recherche heeft het druk met inci-
dentgerichte opsporing. Aan projectgerichte 
opsporing komen ze eigenlijk niet toe. Laat 
staan aan netwerkend rechercheren waarin 
contacten met de wijk bijdragen aan ‘feiten 
en omstandigheden’ (Kop, Van der Wal & Snel, 
2012). Maar, deze situatie komt – nog los van 
gesloten gemeenschappen – bij veel basisteams 
voor (Van der Torre & Valkenhoef, 2017; Terp-
stra & Salet, 2020).

2.  Eenzijdig: alle kaarten op de wijk-
agent

In het vervolgonderzoek Weten, Doen en Leren 
(Bervoets et al., 2021) onderzochten we voor 
Politie en Wetenschap samen met de politie 
middels proeftuinen in vier basisteams de 
praktische mogelijkheden van lokale opspo-
ring waarbij (meer) samenspel is tussen blauw 
en grijs.2 In dat onderzoek concluderen we 
samen met de vier basisteams dat ontschotting 
van de opsporing een noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde is voor meer en betere 
opsporingsindicatie. Zonder nabijheid (ook 
van de recherche) en gebiedskennis blijft een 
geïntegreerde opsporing zonder effect. Tevens 
is de conclusie dat in de deelnemende basis-
teams veel werd weggelegd bij wijkagenten. 
Daarmee kwam veruit de meeste gerealiseerde 
blauwe inbreng bij de opsporing van deze poli-
tiemensen. Denk aan de opsporingsgerichte 
wijkagenten die als ‘wijkrechercheur’ in Gouda 
en elders werden aangesteld. Vanuit de veron-
derstelling dat deze met diens gebiedskennis 
de beste kaarten had om bij te dragen aan de 
opsporing en dat het overige blauw (soms nog 
‘de noodhulp’ genoemd) daarvoor toch geen 
tijd zou hebben.

3.  Verschotting: lange lijnen
Wij veronderstelden met het proeftuinenon-
derzoek dat er mogelijkheden waren om ook de 
rest van het blauw te betrekken bij opsporing. 

Opsporing valt of staat 
met informatie

Niet vanuit de gedachte dat ze meer zouden 
moeten doen, maar wellicht vooral ‘anders 
werken’ of ‘anders kijken’. Of door opspo-
ringsbewustzijn te integreren in het wijk- en 
straatwerk (zie Van Leiden & Ferwerda, 2020 
voor wijkagenten bij de aanpak van ondermij-
ning en de daarbij noodzakelijke ‘bril’). En ook 
de districtsrecherche was nog te veel buiten 
beeld. De proeftuinen leverden maar weinig 
echte samenwerking op tussen de recherche 
en de uniformdienst. Vaak was ‘capaciteit en 
tijdgebrek’ een voornaam struikelblok, maar 
ook de afstand – letterlijk en figuurlijk – tussen 
recherche en de uniformdienst.
In Niet meer, maar anders (Bervoets e.a. 2022), 
in opdracht van de Landelijke Portefeuille 
GGP, trokken we op basis van interviews en 
vragenlijsten de conclusie dat er volgens de 
geüniformeerde politiemensen in de onder-
zochte basisteams zeer weinig interactie is 
tussen de uniformdienst en de recherche. Met 
de wijkagenten is iets meer contact, maar ook 
zij ervaren (letterlijk) afstand tot de recherche. 
Het gaat hier weliswaar om kwalitatief onder-
zoek in maar vier basisteams, deze conclusie 
werd wel herkend door geïnterviewde experts 
en gestaafd door ander onderzoek (Terpstra & 
Salet, 2020; Torre & Valkenhoef, 2019).
De waarneming is dat deze geringe interactie 
voortkomt uit verschillen in beroepscultuur 
tussen blauw en grijs en de manier waarop het 
politiewerk momenteel is georganiseerd. Het 
werk van de districtsrecherche en de basis-
teamrecherche (soms nog VVC genoemd) is 
zaakgericht en sterk geprotocolleerd waar het 
‘blauwe werk’ meer autonomie kent en een 
integraal karakter heeft (het is niet uitslui-
tend gericht op strafrechtelijke handhaving). 
De bestaande interactie op wijkteamniveau is 
toch vooral met de ‘eigen’ basisteamrecherche.
De geïnterviewde rechercheurs van de basis-
teamrecherche en de districtsrecherche 
herkennen het beeld niet dat er weinig inter-
actie is. Zowel de basisteamrechercheurs als 
de districtsrechercheurs zien wel dat er nog 

1 In onze eigen onderzoeken 
richtten we ons vooral op de 
rechercheafdelingen binnen de 
districten (rechercheurs aan de 
basisteams en de districtsre-
cherche) en minder op de Dienst 
Regionale Recherche en de Lan-
delijke Recherche. 

2 Voor een uitgebreide beschrij-
ving van de opzet van het proef-
tuinenonderzoek verwijzen we 
naar het rapport Bervoets, e.a. 
(2021).
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altijd te weinig informatie wordt terugge-
koppeld aan de uniformdienst. Er is weinig 
systematiek, waardoor veel aan het toeval 
wordt overgelaten. Zij geven aan dat een ver-
beterde communicatie van twee kanten moet 
komen: ook de uniformdienst kan contact 
zoeken met de recherche. En daarmee zijn de 
politiemensen van het blauw die we spraken 
het vrijwel steeds eens. Een belletje naar de 
recherche is zo gedaan.
Dat wijkagenten een grotere informatiepositie 
hebben dan de rest van het blauw is volgens 
de geïnterviewde recherche en de leiding 
de vraag. De noodhulpers onderschatten 
zichzelf. De wijkagent is een handig aan-
spreekpunt – zeker als een rechercheur een 
bepaald basisteam niet goed kent – maar de 
andere geüniformeerde politiemensen weten 
meestal minstens zoveel over hun werkgebied. 
De wijkagent heeft alleen meer dieptekennis 
waar de anderen vooral gebiedsbrede actuele 
kennis bezitten. Uit Weten, Doen en Leren 
(Bervoets et al., 2021) blijkt bovendien dat 
infomedewerkers een voorname rol kunnen 
spelen bij het faciliteren van een (gedeelde) 
informatiepositie. Bijvoorbeeld door op basis 
van gebruikerswensen informatieproducten te 
maken. Zowel rechercheurs als uniformdienst 
willen ‘met een enkele oogopslag’ zien wat de 
voornaamste ontwikkelingen zijn in het werk-
gebied en wat er nodig is.

4.  De uniformdienst wil graag
De feitelijke bijdrage van de uniformdienst aan 
opsporing bestaat in de kern uit verzamelen 
en delen van informatie en het zelf oppakken 
van specifieke opsporingsactiviteiten. Waar-
onder draaien van kleinere zaken, al dan niet 
als tijdelijke medewerker van de basisteamre-
cherche. Daarbij stellen sommige rechercheurs 
(en onderzoekers, bv. Van der Torre & Valken-
hoef, 2017) vast dat er eerder te veel dan te 
weinig informatie zou zijn. Anderen – onder 
andere enkele geïnterviewde experts – geven 
aan dat met het groter worden van de basis-
teams de informatiepositie van het blauw (en 
de recherche) er niet beter op is geworden. 
Hoe het ook zij: de opsporing valt of staat 
met informatie en dan blijkt dat die volgens 
de geïnterviewden niet altijd systematisch 
wordt verzameld en gedeeld. Politiemensen 
van de ‘noodhulp’ geven in de interviews en 
op de vragenlijst aan best gerichter informatie 
te willen ophalen en delen voor de opsporing 
(Bervoets, et al., 2022). Dat strookte niet 
met ons vermoeden dat ze daarin geen trek 
zouden hebben. Ze tonen zich meer ‘can do’ 
dan politiemensen die blijven hangen in wat 
er allemaal niet kan en vervolgens de capaci-
teitskaart trekken. Zij zouden willen bijdragen 
met kleinschalige, gerichte observaties. Blauwe 
politiemensen hechten wel waarde aan uitleg 
waarom specifieke informatie nodig is en 
terugkoppeling na het delen van informatie. 
Ook zouden geüniformeerde politiemensen 
meer willen doen aan opsporing dan de (kleine) 
zaken die ze nu op naam hebben. Als de tijd 
hen maar gegund was. Het zelf oppakken van 
betekenisvolle ‘korte klap’-zaken3 als vorm 
van blauwe opsporing verhoogt volgens hen 
het werkplezier.
Al met al is de blauwe bijdrage aan de opspo-
ring in de onderzochte basisteams beperkter 
dan de meeste politiemensen zouden willen. 
De wijkagenten hebben iets meer ruimte om 
zaken op te pakken en gericht informatie te 
verzamelen. Andere politiemensen van de 
uniformdienst willen graag bijdragen aan 
(meer) opsporing, de recherche ziet kansen en 

Geüniformiseerde politiemensen 
zouden meer willen doen 
aan opsporing dan de 

(kleine) zaken  
die ze nu op naam hebben

3 Als de politie met beperkte 
middelen en in korte tijd ingrijpt 
om een criminele organisatie 
schade toe te brengen, heet dat 
in recherchetermen de 'korte 
klap'.
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leidinggevenden geven aan blauw in de opspo-
ring te willen faciliteren, alleen al door er tijd 
voor te plannen.

Aan de slag:  
gebiedsgerichte opsporing
Onze belangrijkste aanbeveling is om werk 
te maken van gebiedsgerichte opsporing en 
niet uitsluitend in gesloten gemeenschappen. 
En dat betekent: ‘aan de slag’ en niet blijven 
hangen in de ‘seen that, done that’-mentaliteit 
van het cynische smaldeel in de politie. Veran-
dering is mindset; verandering is volhouden. 
Gebiedsgerichte opsporing vatten we op als 
incident- en projectgerichte opsporingsacti-
viteiten waarbij een lokale oriëntatie (die zich 
uit in nabijheid en gebiedskennis) samen met 
ontschotting de kans vergroot op opsporings-
indicaties. Bijvoorbeeld doordat lokale kennis 
aanknopingspunten biedt voor opsporing. 
Bij gebiedsgerichte opsporing is het maat-
schappelijk effect uiteindelijk het realiseren 
van lokale veiligheid. En daarbij wordt breder 
gekeken dan het strafrecht. Er wordt nadruk-
kelijk samengewerkt met externe partners, 
waaronder de gemeente of private partijen, 
die soms weer over andere informatie en hulp-
bronnen beschikken dan de politie.
Van doorslaggevend belang bij gebiedsgerichte 
opsporing is dat niet alle kaarten worden 
gezet op (alleen) de wijkagent, maar dat het 
hele basisteam wordt betrokken. En ook de 
informatie- organisatie draagt bij aan meer 
kruisbestuiving door goed te luisteren naar 
wat recherche en blauw (eigenlijk) vragen 
en aan te sluiten bij wat voor deze groepen 
werkt. Ook op dat gebied tekenden we mooie 
voorbeelden op bij de in het laatste onderzoek 
onderzochte basisteams. Het gaat erom weer 
(meer) scherpte aan te brengen in het werk 
door minder aan het toeval over te laten en 
andere accenten aan te brengen. Scrummen 
(niet alleen voor de recherche) kan daarbij 
helpen, een veranderde briefing, inwinop-
drachten, maar ook gewoon (weer) eens bij 
elkaar binnenlopen en zich verdiepen in het 
werk van de andere discipline. Zie ook The 

Best of Three Worlds (Versteegh, Van der Plas 
& Nieuwstraten, 2011) dat jaren geleden al een 
pleidooi was voor kruisbestuiving en integratie 
van politiewerk waarin handhaving, opsporing 
en intelligence samenkomen in de operatie. 
We hebben op basis van onze studies alle 
kernadviezen samengevat in een infographic 
en zetten samen met betrokken politiemensen 
in op valorisatie en verandering. •

Lokale kennis biedt 
aanknopingspunten 
voor opsporing
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EEN EFFECTIEVE
SIGNALEMENTSVORM 
BIJ OPSPORING

Echter, een signalement is zo 
simpel nog niet. Niet ieder signalement is dan 
ook zo succesvol dat het leidt tot opsporing of 
zelfs gelijkenis van de dader. Een aantal fac-
toren die deze complicaties veroorzaken zijn 
bijvoorbeeld dat de politie niet altijd direct 
ter plaatse is na een misdrijf, of dat de herin-
nering van een getuige in die tussenliggende 
tijd wordt aangetast door hier bijvoorbeeld 
over te spreken met medegetuigen. Dit kan 
de accuraatheid van het signalement vermin-
deren (Koppen & Lochun, 2010). Daarnaast 
heeft de politie ook niet de capaciteit om bij 
alle misdrijven compositietekenaars in te 
zetten. Hierdoor wordt zelden een composi-
tietekening gemaakt en blijft het vaak bij een 
beschrijving. Het tijdsverloop sinds het mis-
drijf, de daarbijhorende risico’s voor aantasting 

Een goed signalement van een getuige is cruciaal voor de 
opsporing, maar tot nu toe werden burgers weinig mogelijkheden 
geboden anders dan een (telefonische of schriftelijke) beschrij-
ving via de politie. TNO onderzocht samen met de Universiteit 
Leiden of nieuwe methoden voor burgers, zoals het maken van 
een tekening of het gebruik van een app, kunnen bijdragen aan 
een beter signalement en daarmee betere opsporing. 
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van herinneringen en het gebrek aan visuali-
satiecapaciteit en -mogelijkheden leiden tot de 
vraag: Hoe kunnen burgers zelf het beste een 
rol spelen in het maken van een signalement?

Een dader waarnemen tijdens het 
misdrijf
Om een signalement te geven is het nodig om 
de dader gezien te hebben. Dit klinkt simpel, 
maar hierin spelen allerlei uitdagingen. 
Misdrijven kunnen heel snel plaatsvinden, 
worden niet altijd direct als zodanig herkend, 
of de getuige heeft niet direct voldoende aan-
dacht voor de dader (Koppen & Lochun, 1997). 
Wanneer het misdrijf wel herkend wordt, kan 
er nog steeds sprake zijn van suboptimale 
omstandigheden voor herkenning, zoals 

Over de auteurs
Nienke Laurens is crimi-
noloog.
Arnout de Vries MSc is 
senior onderzoeker bur-
geropsporing bij TNO.
Mr. Shanna Wemmers is 
consultant maatschappe-
lijke veiligheid bij TNO.

HOE KUNNEN BURGERS HET BEST  
EEN SIGNALEMENT MAKEN?

Een 19-jarige man uit Zaandam is donderdag-avond aangehouden op verdenking van aanranding van meerdere meisjes in de omgeving van het Twiske […]. Van de aanrander was een duidelijk signalement opgegeven. Op basis daarvan kon de man aange-houden worden.
(Noordhollands Dagblad , 2021)
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slechte verlichting, alleen zicht op de achter-
kant van de dader, zicht van ver weg of slechts 
gedeeltelijk zicht (Koppen & Lochun, 2010; 
Loftus & Harley, 2005). Daarnaast focussen 
mensen zich juist op de bedreigende aspecten 
– zoals op een pistool – wat ten koste gaat van 
de perifere details – zoals het gezicht van de 
schutters (Williams, Watts, Macleod & Mat-
thews, 1997; Koppen & Lochun, 2010).
Maar ook wanneer de getuige de verdachte wél 
goed heeft kunnen zien, is het geven van een 
signalement nog niet zonder problemen. De 
getuige moet de visuele informatie terughalen 
en, klassiek gezien, vertalen in een (verbale) 
omschrijving (Koppen & Lochun, 2010). Kan 
dit beter?

Signalement
Om het signalement vast te leggen maakt 
de politie sinds kort af en toe gebruik van 
het ZeG- formulier (Kuijer- Slobbe, 2016). Dit 
formulier bevat beschrijvende vragen over de 
gebeurtenis, zoals het uiterlijk van de dader, 
en een uitlijn van een persoon om kenmerken 
op te tekenen (Kipperman, 2021). Daarnaast 

Hoe kunnen 
burgers zelf het 
beste een rol spelen 
in het maken van een 
signalement?

De ZeG- methode
In de meeste Nederlandse strafzaken 
wordt het gehele bewijs geleverd 
door getuigen. Veroordelingen vinden 
dan ook vooral plaats op basis van 
getuigenverklaringen (Koppen, 2007; 
Koppen & Malsch, 2008). De politie 
vraagt daarbij vaak aan de getuige(n) 
om een beschrijving van de verdach-
te(n) te geven. Sinds kort is het for-
mulier ‘Zelfrapportage voor Getuigen’ 
(ZeG) ontwikkeld om burgers zelf een 
signalement te laten optekenen (Kip-
perman, 2021). Deze signalementen 
van burgers spelen een belangrijke rol 
in de opsporing van verdachten (Kop-
pen & Lochun, 2010). Dit kan leiden tot 
opsporing van de dader, zoals in de 
Zaandammer- zedenzaak. Figuur 1 Figuur 3Figuur 2

kan een professionele compositietekenaar van 
de politie een signalement visualiseren. Deze 
aanpak wordt echter vanwege capaciteitsge-
brek op dit gebied alleen spaarzaam ingezet 
bij hele zware misdrijven.

Onderzoek naar diverse signale-
mentsvormen
In het onderzoek dat TNO dit jaar deed samen 
met Universiteit Leiden kregen 285 onder-
zoeksdeelnemers een kort filmpje van een 
gesimuleerde woninginbraak te zien. Iedere 
deelnemer keek naar hetzelfde filmpje waarin 
een enkele dader te zien was. Na het filmpje 
kregen de deelnemers de vraag om een signa-
lement af te geven in verschillende vormen, via 
een: (1) ZeG- formulier, (2) ‘fysieke’ tekening, (3) 
applicatie (PhotoFitMe), (4) ‘fysieke’ tekening 
én ZeG- formulier of (5) applicatie (PhotoFitMe) 
én ZeG- formulier.
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Combinatie van signalementsvormen 
lijkt het beste
Alle resultaten werden door de onderzoekers 
gescoord op het aantal gelijkende daderken-
merken uit het woninginbraakfilmpje. Uit het 
onderzoek bleek dat het herkenningspoten-
tieel per signalement ver uiteen kon lopen, 
zoals te zien is in de voorbeelden van figuur 1, 
2 en 3. Toch zijn er ook twee significante ver-
schillen: de accuraatheid van de verschillende 
(combinaties van) methoden blijkt echter over 
het algemeen sterker dan alleen een fysieke of 
digitale tekening, of alleen een beschrijving. 
Een combinatie van een beschrijving en een 
visualisatie (groep 4 en 5) heeft een hogere 
accuraatheid dan een van de enkele methoden 
(groep 1, 2 en 3). Wanneer het gaat om het 
gebruik van één methode, is het ZeG- formulier 
het meest accuraat. En als door deelnemers bij 
een fysieke afbeelding een toelichting werd 
beschreven, nam de accuraatheid op het aantal 
kenmerken over het algemeen toe.
Uit dit onderzoek blijkt dat getuigen van een 
(gesimuleerd) misdrijf het beste een combi-
natie van signalementsmethoden gebruiken 

om een signalement af te geven. De allerbeste 
combinatie lijkt die van het gebruik van een 
lijst met kenmerken gecombineerd met een 
digitaal visueel signalement zoals de gebruikte 
PhotoFitMe- applicatie waarmee gestructu-
reerd een gezicht kan worden samengesteld.

Afwegingen
De politie, of de getuige zelf, kan per situatie 
afwegen welke methoden het meest passend 
zijn voor een signalement. In de gevallen 
dat een getuige bijvoorbeeld niet graag digi-
taal werkt, kan een tekening als aanvulling 
op de verklaring worden gebruikt; wanneer 
iemand moeite heeft met woordelijke uitleg, 
kan (eerst of alleen) ook voor een digitale of 
fysieke visualisatie gekozen worden. Een zelf-
gemaakte visualisatie hangt natuurlijk ook 
af van iemands (digitale) tekencapaciteiten. 
Het is daarbij van belang om op te merken 
dat deze middelen alleen ingezet dienen te 
worden als er geen professionele compositie-
tekenaar kan worden ingezet. Dit gebeurt wel 
bij sommige levens- of zedendelicten. Dit om 
de zogenaamde ‘witte sneeuw’ (het ‘plaatje in 
het hoofd’ van de getuige) niet te betreden en 
geen ongewenste invloed uit te oefenen op de 
herinnering. Daarmee is deze methode van 
zelfrapportage door getuigen voornamelijk 
geschikt bij minder ernstige misdrijven.
Concluderend kan gesteld worden dat ‘extra’ 
informatie over signalementen door middel 
van bijvoorbeeld PhotoFitMe of een ‘fysieke’ 
tekening bij minder ernstige misdrijven vrijwel 
altijd gewenst is. Immers: beter aanvullende 
informatie dan geen informatie. Er zijn diverse 
manieren waarop getuigen deze rapportage 
zelf kunnen maken, zoals op papier, digitaal 
via een app of website. Getuigen kunnen deze 
middelen zelf inzetten, maar zouden ook na 
het misdrijf op deze mogelijkheden gewezen 
kunnen worden (bijvoorbeeld via 0900-8844, 
112 of andere aanwezigen ter plaatse). •

Getuigen van een 
(gesimuleerd) misdrijf 

kunnen het beste 
een combinatie 

van methoden 
gebruiken om een 

signalement af te 
geven
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Website

Op www.websitevoordepolitie.nl 
worden geregeld artikelen geplaatst 
die cirkelen rond het thema van 
een themanummer of artikelen die 
anderszins passen in het beleid van 
de redactie. De website biedt de 
mogelijkheid om te reageren op de 
artikelen en om via de beschikbare 
social media het artikel onder de 
aandacht van anderen te brengen.

De volgende artikelen sluiten aan bij 
het thema ‘Opsporing’. We introdu-
ceren ze kort. Op de website zijn de 
integrale artikelen te lezen.

Verder lezen
op de website

Fatale politie- 
incidenten
Jaarlijks overlijden er onge-
veer tien mensen binnen de 
context van een optreden 
door de politie, bijvoorbeeld 
tijdens een aanhouding, na 
een achtervolging of in een 

politiecel. In opdracht van de Politie en Rijksrecher-
che is onderzocht wie de slachtoffers van fatale 
politie- incidenten zijn. Op basis van alle door de 
Rijksrecherche afgesloten zaken met betrekking tot 
fatale incidenten in de periode 2016-2020 blijkt dat 
42 van de 50 slachtoffers personen met verward 
gedrag zijn. Voor de aanpak is het van belang dat 
veel van de slachtoffers eigenlijk nooit op de fatale 
dag op straat hadden moeten zijn. Het zijn namelijk 
kwetsbare mensen die signalen afgeven en hulp 
nodig hebben.

Podcast ‘Moreel trauma’
Wat als je iemand niet kan redden,  
voor een onmogelijke keuze staat  
of verantwoordelijk bent voor het  
leed van anderen? ARQ maakte  
samen met het Nederlands  
Veteraneninstituut de podcast ‘Moreel  
trauma’, over wat moreel trauma precies is  
en wat het met mensen doet. Voor politieagenten maar ook 
militairen en zorgmedewerkers is het belastend wanneer zij voor 

hun gevoel hebben nagelaten het goede 
te doen. Het kan leiden tot moreel trauma, 
tot gevoelens van schuld en schaamte. 
Klinisch psycholoog Jackie June ter Heide 
van ARQ Centrum’45 vertelt in de podcast 
over schuld en schaamte bij getraumati-
seerde politieagenten.

42 van de 50 slachtoffers 
vertonen verward gedrag

Geldezels uit kwetsbare doelgroepen
De rol van de geldezel, katvanger, stroman of money mule is 
ruim ingeburgerd binnen de georganiseerde misdaad. In ruil voor 
een vergoeding, onder druk of valse voorwendselen, vervullen 
deze mensen een rol in de criminele geldketen, zodat de daad-
werkelijke criminelen onder de radar kunnen blijven. Nieuw is de 
combinatie van snelheid en gemak waarmee mensen digitaal 
deze rol kunnen uitvoeren en waarmee het geld, in cash of via 
andere rekeningen, weer uit het zicht is. Hierbij speelt mee dat het 

door banken ook steeds eenvoudiger en 
sneller mogelijk wordt gemaakt om online 
een bankrekening te openen. Geldezels 
met zwakke digitale vaardigheden wor-
den door hun ronselaars een extra handje 
geholpen met instructies via sociale 
media en chats via verschillende platfor-
men.

Schuld en schaamte bij 
getraumatiseerde politieagenten

De echte criminelen kunnen 
onder de radar blijven
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Gelezen

RECENSIES OVER ACTUELE PUBLICATIES

Op 25 juli 2021 verlaat de veertienjarige 
Tamar om één uur ’s nachts na een ruzie 

haar ouderlijk huis. Ze wordt al snel als vermist 
opgegeven en wordt om vier uur ’s nachts – 
door het basisteam politieagenten op weg naar 
de ouders – dood aangetroffen op een verlaten 
zeedijkweg. Ze is vermoedelijk het slachtoffer 
van een noodlottig verkeersongeval, maar 
van de bestuurder ontbreekt ieder spoor. Het 
rechercheteam (TGO Smid) besluit vanwege 
het gebrek aan aanknopingspunten, anders dan 
gebruikelijk, vrijwel direct de hulp van het publiek 
in te schakelen: anders durven, anders doen.
Op verzoek van de eenheid Noord- Holland 
heeft de politieacademie onderzocht wat te 
leren is van deze casus voor de inzet van bur-
gerparticipatie bij toekomstige opsporingson-
derzoeken. Dit boekje geeft een verhelderend 
inzicht in moderne inzet van burgerparticipatie 
in de opsporing die aansluit bij maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Internet met zijn sociale 
media en talloze andere kanalen heeft opspo-
ring door burgers eenvoudiger en populair 
gemaakt; ze doen het vaak op eigen initiatief. 
Voor de politie betekent vroegtijdig inschakelen 
van de ‘wisdom of the crowd’ de mogelijkheid 
om het opsporingsproces aanzienlijk te versnel-
len. In de zaak- Tamar besluit de TGO- leider tot 
inzet van een burgerparticipatiespecialist en 
maakt de keuze voor het Engelse model: 90% 
informatie delen met het publiek en 10% infor-
matie geheimhouden. Het Nederlandse model 

BOEK

Anders durven, 
anders doen
J. Lam, S. Verbeek & N. Kop (2022). Anders durven, anders 
doen. Burgerparticipatie bij TGO Smid: het fatale onge-
val van Tamar uit Marken, Politieacademie Apeldoorn, 
83 pagina’s

Dit boekje 
geeft een 

verhelderend 
inzicht in 

moderne  
inzet van 

burger- 
participatie 
in de opsporing 

die aansluit bij 
maatschappelijke 

ontwikkelingen

is precies omgekeerd, 10% informatie delen en 
90% informatie geheimhouden en burgerparti-
cipatie vooral als laatste redmiddel. Zowel bij de 
recherche als bij het OM is het adagium: zo min 
mogelijk informatie prijsgeven, want het zou het 
onderzoek kunnen schaden.
In de casus- Tamar doet de moeder van Tamar 
al binnen enkele dagen een emotionele oproep 
in Op1. Als dit niets oplevert, besluit het team de 
weinige bewijsmiddelen die ze hebben aan het 
publiek te tonen, wat met ruim duizend tips snel 
leidt tot het betrokken voertuig en een bestuur-
der woonachtig in Duitsland.
Onderzoekers beschrijven naast de wijze van 
inzet van burgerparticipatie en het tipproces 
zelf, de soms schurende samenwerking tussen 
interne afdelingen en cultuuraspecten bij politie 
en OM. Ze eindigen met een heldere conclusie 
en een pleidooi voor een paradigmaverschui-
ving bij de inzet van burgerparticipatie in de 
opsporing van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, tenzij’.
Mijns inziens een must read voor collega’s uit 
blauw, communicatie en opsporing: versnel; zet 
burgerparticipatie sneller in, vertraag; neem tijd 
voor goede backoffice en vertel; betrek burgers 
vroegtijdig in wederkerigheid.

Scan de QR- code om het hele rapport te lezen 
op de Website voor de Politie.

Recensent Barbara van Caem 
is plaatsvervangend hoofd 
van de cluster wetenschap bij 
Politie Landelijke Portefeuille 
Gebiedsgebonden Politie.
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Recensent dr. Maud van Bavel 
is onderzoeker bij  
Politie Nederland.

Oud- forensisch rechercheur John Pel 
werkte 35 jaar bij de eenheid Amster-

dam. Een workaholic uit de Amsterdamse Kin-
kerbuurt, die eigenlijk brandweerman had willen 
worden. Het boek schetst een beeld van een 
koppige man, die naar eigen zeggen een grote 
mond heeft en wars is van hiërarchie. Hij botste 
gedurende zijn lange loopbaan dan ook regel-
matig met leidinggevenden.
Verwacht geen proza: de auteur verzandt (geluk-
kig) niet in bloemig taalgebruik. Zijn memoires 
staan bol van saillante details en droge obser-
vaties: het vervoeren van een wapen in een 
emmer water, een verdachte die ‘lekker onop-
vallend’ rondrijdt in een gele Hummer, een advo-
caat die hem drie uur lang doorzaagt over een 
gevonden sigarettenpeuk, het grote (en tóch te 
kleine) witte pak voor minister Opstelten, en die 
keer dat hij een burgemeester van de pd stuurde. 
De anekdotes worden hier en daar ingekleurd 
met mooie afkortingen en jargon, zoals wanneer 
het SVC (‘Sporen Vernietigings Commando’, 
oftewel collega’s die overal doorheen lopen en 
overal aanzitten) wordt bemopperd en de vrij 
mysterieuze kreet ‘Zadel de kippen!’.
Dit boek geeft niet alleen een historisch relaas 
van meer dan drie decennia criminaliteit, geken-
merkt door talloze liquidaties in de onderwereld. 
Ook de innovaties binnen het vak volgen zich in 
sneltreinvaart op en worden toegelicht aan de 
hand van velerlei plaatsen delict: van een ooraf-
druk die als bewijsstuk wordt geaccepteerd en 
een grondzeef voor het strand, tot een DNA- vrij 
laken en het groen- witte afzetlint. Pel schrijft 
ook over de wrijving tussen tactiek en techniek, 
de samenwerking met vakbroeders en het NFI, 

BOEK

Sporen 
liegen niet
J. Pel (geschreven in samenwerking met B. Muns) 
(2022). Sporen liegen niet, Ambo Anthos, 288 pagina’s, 
ISBN 9789026355004 

en werk dat continu – en terecht – onder een 
vergrootglas ligt.
Zijn werk brengt hem ook buiten het Amster-
damse: zoals bij de Naald in Apeldoorn, de rellen 
in Hoek van Holland en de schietpartij in Alphen 
aan den Rijn. De indrukwekkende missie die Pel 
het meest heeft getekend, neemt hem zelfs de 
Nederlandse grens over: de MH17-ramp. Met 
veel oog voor detail blikt hij terug op de samen-
werking met de forensische tak uit Charkiv, het 
minutieus afgraven van de twee burnsites en 
KGB- achtige praktijken in het hotel.
Naast schouderklopjes voor zijn eigen ver-
diensten, is er veel lof voor de collega’s die het 
goed doen en altijd ruimte voor een geintje. 
Maar ook kritiek: op bijvoorbeeld de interne 
onderzoeken die Pel aan zijn broek kreeg of de 
leidinggevende die een ‘spreadsheet- manager’ 
van hem probeerde te maken. Ook besteedt hij 
aandacht aan de mindere kant van het (foren-
sische) politiewerk: het schuldgevoel naar zijn 
gezin toe en de roofbouw die hij al die tijd pleegt 
door geen ‘nee’ te verkopen. “Je geeft het een 
plek en gaat door is het devies.” Op een gege-
ven moment is, zoals Pel het zelf schrijft, zijn 
rugzakje vol. Het is mooi geweest.
 
Luistertip: aflevering 159 (‘De chroniqueur van 
duizenden doden’) van de Willem Podcast voor 
een interview met John Pel over zijn boek en 
ervaringen.
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Dit zou een citaat uit een kamer-
brief van dit jaar kunnen zijn, maar het is 
dertig jaar oud en afkomstig uit de beleids-
nota De georganiseerde misdaad in Nederland 
(1992). Deze nota bevat meer passages die 
niets aan actualiteit hebben ingeboet. Zo zijn 
er waarschuwingen voor geleidelijke inneste-
ling in de bovenwereld en is er aandacht voor 
het belang van weerbaarheid binnen over-
heidsorganisaties en meer bewustwording in 
het bedrijfsleven. Er wordt gepleit voor een 
effectieve preventieve aanpak, samen met het 
openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Om 
gelegenheidsstructuren van georganiseerde 
misdaad te identificeren wordt wetenschap-
pelijk onderzoek bevorderd. Het lijkt erop 
dat alleen de term ‘georganiseerde misdaad’ 
tegenwoordig is ingeruild voor ‘ondermijning’.

“Hoewel de afgelopen jaren reeds een begin is 
gemaakt met de intensivering van de strafrechte-
lijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit, 
wordt toch in brede kring de behoefte gevoeld aan 
een verbreding en vernieuwing van het gevoerde 
beleid. Op het […] probleem van de georganiseerde 
misdaad kan niet adequaat worden gereageerd met 
een beleid van meer- van- hetzelfde.”
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De commissie Van Traa trok de conclusie dat 
de georganiseerde criminaliteit een ernstig 
probleem vormde dat een krachtige bestrijding 
verdiende, en niet alleen door politie en justitie. 
De commissie vroeg aandacht voor het nemen 
van bestuurlijke en beleidsmatige maatregelen. 
De niet- ingewijde lezer zou het mogelijk ont-
gaan, maar ondertussen werd op verschillende 
plekken al enige jaren samengewerkt tussen 
politie, douane, FIOD en OM. Er werd alleen 
nog geen multidisciplinair label aan geplakt. Na 
‘Van Traa’ kreeg deze organisatie- overstijgende 
samenwerking steeds meer vorm en diepgang. 
Zo werd er in de Unit Synthetische Drugs op 
één werkvloer samengewerkt tussen collega’s 
van de politie, de FIOD en de douane, waarbij 
vooral gelegenheidsstructuren (strafrechtelijk) 
werden aangepakt.

Over de auteur
Sander Huisman MA is 
strategisch adviseur bij 
de politie. Hij is sinds de 
start in 2014 betrokken 
bij de Organized Crime 
Field Labs. Dit is een leer-, 
experimenteer- en ont-
wikkelomgeving voor mul-
tidisciplinaire teams in het 
aanpakken van complexe 
dreigingen rond georgani-
seerde misdaad en maat-
schappelijke veiligheid.

NAAR EEN EFFECTIEVERE AANPAK 
VAN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

DE BARRIÈRES 
VOORBIJ
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Een korte historische schets
Vlak na de beleidsnota De georga-
niseerde misdaad in Nederland deed 
de IRT- affaire de opsporing op zijn 
grondvesten schudden. Het leidde tot 
de Parlementaire Enquêtecommissie 
Opsporingsmethoden onder voor-
zitterschap van Maarten van Traa 
(1995-1996), die een onderzoeksgroep 
onder leiding van Cyrille Fijnaut 
opdracht gaf tot het in kaart brengen 
van de aard, omvang en ernst van de 
georganiseerde misdaad in Neder-
land. Het Nederlandse misdaadland-
schap was zeer gedifferentieerd, meer 
dan werd aangenomen. Drugshandel 
was het meest dominant. Hoewel er 
al eerder gezaghebbende onderzoe-
ken waren verschenen (zoals dat van 
Petrus van Duyne), is het werk van 
Fijnaut c.s. een monumentaal werk 
(gebleken). De enquête gaf ook een 
impuls aan de samenwerking tussen 
wetenschap en opsporing, dat na 
de eerste WODC- monitor uit 1998 
verder is verbreed. Tegenwoordig is 
voor de politie binnen de opsporing 
de samenwerking met onderzoekers 
van universiteiten, hogescholen en 
onderzoeksbureaus aan de orde van 
de dag.

41

Complexe opgave
Sinds 2010 is er met de komst van de RIEC’s 
en het LIEC een steviger bestuurlijke com-
ponent gekomen in de aanpak. Het leek een 
realisatie van de ambitie waarvoor in 1992 al 
werd gepleit. Toch is de praktijk weerbarstig. 
Alleen het bij elkaar brengen van relevante 
partners onder één dak of aan één tafel is niet 
genoeg. Het is slechts een klein begin. Het in 
georganiseerd verband effectief aanpakken 
van ondermijning blijkt een complexe opgave, 
zo concludeerde de Inspectie J&V in 2017. ’Dat 
vraagt betrokken partners die een gezamenlijk 
doel voor ogen hebben en dat doel kunnen ver-
wezenlijken doordat ze daarin vanuit de eigen 
organisatie en vanuit het samenwerkingsver-
band ondersteund worden.’

Multidisciplinair Interventieteam 
(MIT)
Ondertussen is de aard van georganiseerde 
misdaad veranderd. Cocaïne is een grotere 
impuls geworden, door de grotere hoeveel-
heden die gesmokkeld worden en de eenvoud 
om als speler de markt te betreden (in ver-
gelijking met ongeveer vijftien jaar geleden). 
Netwerken zijn internationaler geworden, zijn 
meer afhankelijk van digitale (crypto)com-
municatie en enkele hebben ook een lagere 
geweldsdrempel. Sinds 2010 is de werkwijze 
bij een liquidatie brutaler geworden: vaker 
overdag, in de publieke ruimte en met tal van 
omstanders. Gebrekkige voorbereiding heeft 
al meerdere malen geleid tot het doden van 
onschuldige burgers (de vergismoorden). De 
moorden op strafrechtadvocaat Derk Wiersum 
en misdaadjournalist Peter R. de Vries hebben 
burgers, scenarioschrijvers en misdaadbestrij-
ders verrast en overrompeld (en die laatste 
groep enorm gemotiveerd).

Het in georganiseerd  
verband effectief 
aanpakken van  
ondermijning blijkt een 
complexe opgave
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De verontwaardiging leidde tot een nieuwe 
(politieke) ambitie en behoefte: het was al vér 
voorbij vijf voor twaalf, Nederland was ver-
worden tot een narcostaat. Er was meer nodig 
dan al gebeurde. In enkele maanden tijd werd 
het Breed Offensief Tegen Ondermijnende 
Criminaliteit uitgewerkt. Het devies was 
oprollen, afpakken en voorkomen. Eén van de 
meest zichtbare onderdelen uit dit offensief 
was de aankondiging van het Multidisciplinair 
Interventieteam (MIT), dat ‘in aanvulling op 
en in samenwerking met’ bestaande teams en 
diensten moest opereren. De focus zou liggen 
op het systeem achter de fenomenen. Zoals 
het in de begeleidende kamerbrief werd toe-
gelicht: ‘In onderlinge afstemming zet iedere 
samenwerkingspartner vanuit zijn eigen taak 
en verantwoordelijkheid zijn eigen bevoegd-
heden in.’ Vanaf de oprichting is er discussie 
over het MIT. Vrijwel iedereen is van mening 
dat er meer nodig is dan de huidige aanpakken, 
maar er is onduidelijkheid over hoe de rol en 
het werk van het MIT er precies moet uitzien.

Aanpassingen in de bestrijding
Ondertussen staan de partners gelukkig 
niet stil en worden op diverse plekken grote 
stappen gezet in een betere aanpak. Daarbij 
wordt ook opgerold, afgepakt en voorkomen. 
Op verschillende plekken in Nederland werken 
nieuwe coalities samen aan het voorkomen van 
nieuwe instroom in de georganiseerde misdaad. 
Daarin zijn collega’s van de politie slechts één 
van de deelnemers, naast moeders, wijkcoaches, 
scholen, gemeenteambtenaren en officieren van 
justitie. Met verkregen data van geconfisqueerde 
servers hebben opsporingspartners zicht ver-
kregen op tientallen miljoenen berichten. Het 
werd een gamechanger genoemd, met zicht op 
de ‘blauwdruk van de onderwereld’, waarbij 
vanuit beschikbaar bewijs zaken werden opge-
bouwd. Het leidde (en leidt nog steeds) tot vele 
aanhoudingen en inbeslagnames. De druk op 
de strafrechtketen is daarmee nog verder toege-
nomen, wat laat zien dat andersoortige en meer 
systematische interventies hoognodig zijn.
Het is evident dat er veel werk wordt gemaakt 
om uitwassen en escalaties binnen de geor-
ganiseerde misdaad het hoofd te bieden. Dat 
gebeurt niet alleen in het reguliere opspo-
ringswerk (vanaf basisteam tot de regionale 
en landelijke recherche), maar ook via tal 
van experimenten en vernieuwingen binnen 
de politie en met tal van publieke, private en 
maatschappelijke partners. In elke eenheid 
zijn er mooie voorbeelden te vinden, waarin 
organisatorische scheidslijnen minder relevant 

Meestal blijkt het lastig  
om capaciteit 

duurzaam de ruimte te 
geven om te werken  
aan vernieuwing
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Het werken aan 
veiligheid en het bestrijden 
van georganiseerde 
misdaad is complexer dan 
dertig jaar geledenworden gemaakt en waarin professionals meer 

bewegingsruimte krijgen. Deze beweging is op 
verschillende plekken van onderaf ontstaan en 
heeft vanuit landelijk niveau meer aandacht en 
steun gekregen, zoals met het verschijnen van 
het onderzoek Kijk naar het systeem (Landman, 
Kouwenhoven en Brussen, 2020) en met het 
programma Houtskoolschets. Deze noodzaak 
van flexibiliseren, experimenteren en leren 
in de politieorganisatie is ook overtuigend 
beschreven door Potjer en Roest, in het derde 
nummer van het Tijdschrift voor de Politie 
in 2021.
Doordat nu op landelijk niveau meer aan-
dacht en energie wordt gemobiliseerd op het 
laten wegvallen of meer in elkaar passen van 
de kolommen opsporing en informatie, lijkt 
het klimaat voor vernieuwing en verandering 

te verbeteren. Er is duidelijk een gedeelde 
ambitie: datagedreven en gelijkwaardig 
samenwerken tussen professionals van ver-
schillende diensten, toewerken naar zichtbare 
maatschappelijk effecten en daarbij principes 
toepassen uit dynamisch sturen en een rijkere 
verantwoording. Sommige wegbereiders (zoals 
Ethereum in Limburg) zien dat als erkenning, 
anderen (zoals Newton in Noord- Nederland) 
ervaren dat als steun in de rug.

Uitvoeren

Leren

Uitdenken

Capaciteit etc. 
regelen

Dank aan Sanderijn Cels voor 
de illustratie van de Field Lab 
cycli en aan Bobby Kistenkas 
voor de opmaak daarvan.
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In Nederland werken 
nieuwe coalities 

samen aan het 
voorkomen van 
nieuwe instroom 
in de georganiseerde 

misdaad

Spanning tussen ambitie en praktijk
Ondanks deze ambitie hebben collega’s in 
het dagelijks werk te maken met organisato-
rische barrières wanneer ze zo gaan werken. 
De vernieuwingstrajecten die van 2019 tot 
2021 binnen de opsporing zijn georgani-
seerd (waarvan sommige nog doorlopen), 
hebben laten zien dat de veranderbehoefte op 
gespannen voet staat met de praktijk. Meestal 
blijkt het lastig om capaciteit duurzaam de 
ruimte te geven om te werken aan vernieu-
wing, ook al is het maar één persoon. In enkele 
gevallen is het wel gelukt om een kleine groep 
collega’s de ruimte te geven, maar werd die 
ruimte ingeruild voor sturing vanwege het 
uitblijven van zichtbare resultaten. TNO 
omschreef het als spanning tussen exploratie 
(verkennen en experimenteren) en exploitatie 
(resultaten op korte termijn). Het is een ver-
lammende situatie. De ambitie alleen is niet 
genoeg voor verandering. De omgeving is daar-
voor te kwetsbaar.

Dit geldt niet alleen voor de politie, maar is 
evengoed van toepassing op andere organi-
saties die georganiseerde misdaad bestrijden, 
zo blijkt uit reacties van professionals. Op de 
vraag wat het moeilijkst is in multidisciplinaire 
samenwerking, zijn er velen die het uitblijven 
van continue steun vanuit hun eigen lijn ant-
woorden. Dit heeft onder meer te maken met 
de aanwezigheid van concurrerende waarden 
of afspraken, waardoor een lijnchef zelf ook 
in een spagaat zit. Deze heeft namelijk zelf 
ook te maken met eigen resultaatafspraken 
die behaald dienen te worden. Een andere 
uitdaging is dat iedere organisatie een eigen 
perspectief heeft van een bepaald probleem (bv. 
cocaïnesmokkel door een zeehaven) en daar 
ook een eigen taal in hanteert. Het kost tijd 
om tot een gedeeld beeld te komen (zo conclu-
deerde de Inspectie J&V ook al over de RIEC’s), 
vooral als er geen overeenstemming is over de 
problematiek en over mogelijke oplossingen.

Vooruitkomen in samenwerking
Wat is er nodig om concrete verbeteringen te 
maken? Onderzoek naar de ervaringen van 
tientallen multidisciplinaire teams uit diverse 
jaargangen Organized Crime Field Labs heeft 
de volgende voorwaarden geïdentificeerd 
(Waardenburg, Groenleer & De Jong, 2019).

Voorwaarden die ondersteunen in het komen 
tot een inhoudelijke probleemanalyse:
• Een designomgeving met toegewezen 

ruimte en tijd om te experimenteren met 
en verschillende aanpakken te ontwerpen, 
deze te testen in de praktijk en daar weer 
van te leren;

• Diverse analytische instrumenten en ont-
werpprocessen die behulpzaam zijn om 
te komen tot een gedeeld beeld van het 
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probleem en een aanpak te ontwerpen en uit 
te testen, met competente ondersteuning.

Voorwaarden die helpen bij het proces van 
samenwerken:
• Het opzetten van een omgeving waarin 

professionals in de gelegenheid zijn om te 
komen tot nieuwe inzichten en aanpakken, 
waaronder het betrekken van aanstaande 
partijen in probleemselectie en in het bena-
deren van nieuwe partners, zodat zowel 
gewerkt wordt aan voortgang op inhoud als 
aan commitment;

• De beschikbaarheid van begeleiding in het 
samenwerkingsproces, zowel gericht op 
inhoud als op teamdynamiek, met daarin 
een mix van steun en uitdaging.

Voorwaarden die ondersteunen in nieuwe 
vormen van verantwoordingsrelaties:
• Het (zo snel mogelijk) betrekken van lijn-

chefs van de betrokken professionals in hun 
proces van samenwerking, om hen te infor-
meren over de voortgang en mee te laten 
discussiëren, waardoor dit proces niet meer 
gezien wordt als ‘iets dat naast het gewone 
werk’ gedaan wordt;

• Het organiseren van periodieke reflectie-
sessies waar de voortgang wordt besproken 
en geëvalueerd, waarmee ook ruimte ont-
staat voor verschillende interpretaties van 
voortgang en het besef groeit dat het multi-
disciplinair samenwerken complexer is dan 
het werk in de eigen afdeling of organisatie.

Deze voorwaarden moeten worden gezien 
als actieve ingrediënten om daadwerkelijk 
duurzame impact te maken in de aanpak 
van georganiseerde misdaad, door meer stra-
tegisch en iteratief te werk te gaan. Op dit 

moment wordt er in het MIT praktijk opge-
daan met deze werkwijze, evenals op andere 
plekken in verschillende organisaties. Pro-
fessionals zoeken elkaar meer en meer op, 
leren elkaars perspectief beter te begrijpen 
en werken aan een gedeelde taal, waardoor 
organisatiegrenzen vervagen. Het is essentieel 
dat deze professionals tijd en ruimte krijgen, 
ondersteuning krijgen in hun samenwerking 
en periodiek verantwoording afleggen en 
steun kunnen vergaren. In dit opzicht kan het 
belang van het tussenadvies van de commissie 
Schneiders voor de LE over de benodigde lei-
derschapscompetenties (analytisch, sturen 
vanuit missie en bedoeling, adaptief vermogen, 
samenwerkingsgericht, zelfreflectie) niet genoeg 
onder de aandacht worden gebracht, voor de 
hele politieorganisatie.
Het werken aan veiligheid en het bestrijden 
van georganiseerde misdaad is complexer dan 
ongeveer dertig jaar geleden. De wereld is meer 
gedigitaliseerd en geglobaliseerd. Naast de 
‘usual suspects’ zijn er meer publieke, private 
en maatschappelijke actoren in beeld gekomen 
en meer samenwerkingsverbanden ontstaan. 
Het werken aan inhoudelijke vraagstukken 
lijkt minder complex dan het strategisch 
samenwerken in dat drukke landschap. Om 
daarin het verschil te kunnen maken hebben 
professionals ruimte en steun nodig van hun 
leidinggevenden, die moeten kunnen omgaan 
met organisatorische logica en maatschappe-
lijke behoeften. Zij zijn geholpen met meer 
flexibiliteit in de resultaatafspraken, zodat 
er (beargumenteerd) kan worden afgeweken 
van streefcijfers. Zo lang daar geen ruimte of 
aandacht voor is, zullen de professionals die 
in multidisciplinaire teams samenwerken van 
tijd tot tijd afgeleid worden door de verkeerde 
prikkels (Snoo, Wennekes & Smit, 2020). •
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Aan de Politieacademie studeren jaarlijks vele politiefunctionarissen 
af. Voor deze rubriek selecteren de opleiders van de Politieacademie 
enkele boeiende en goed beoordeelde verslagen van afstudeeronder-
zoeken. De meeste scripties kunnen bij de Mediatheek van de Politie-
academie (www.politieacademie.nl/mediatheek) geraadpleegd 
worden. Publicatie aldaar is afhankelijk van de rubricering van de mate 
van vertrouwe lijkheid. 
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Een brede kijk  
als antwoord op 

digitale ontwikke-
lingen binnen de 

 criminaliteit?

Simon van Noort, simon.van.noort@politie.nl  
Recherchekundige Digitaal

Moeten we als politie binnen opsporingsonderzoeken ook 
gebruikmaken van de (al aanwezige) expertise bij deskundige 
burgers?

Feit is dat er een grote groep potentiële bondgenoten staat te 
trappelen om bij te springen in de strijd tegen (digitale) crimina-
liteit. Door gebruik te maken van een online platform, en na een 
zorgvuldige afweging van wat er wel en niet gedeeld kan worden, 
kunnen deskundige burgers mogelijk een grote bijdrage leveren 
aan het beantwoorden van onderzoeksvraagstukken vanuit de 
politie.

In de vorm van het project BlueWeb is de mogelijkheid om des-
kundige burgers te betrekken via een online platform er sinds 
2020 al, maar wat zijn nu de factoren die meespelen in de keuze 
om hier wel of geen gebruik van te maken? Als recherchekundige 
digitaal heb ik hier in mijn afstudeeronderzoek antwoord op pro-
beren te vinden.

  
  
Closing cases 
through 
open sources

Nienke Ferwerda, nienke.ferwerda@politie.nl
Recherchekundige Tactiek

Wereldwijd neemt het gebruik van open- bronnenonderzoek door 
allerlei organisaties en overheden een vlucht. De Nederlandse 
politie gebruikt open- bronnenonderzoek al jarenlang als intelli-
gence, maar het gebruik als bewijs is nog relatief nieuw. Het doel 
van dit onderzoek is het identificeren van de voorwaarden waar-
aan een dergelijk onderzoek moet voldoen om de bevindingen zo 
betrouwbaar mogelijk te maken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Team Inter-
nationale Misdrijven (TIM). Zij doet onderzoek naar specifieke 
strafbare feiten die zich wereldwijd afgespeeld kunnen hebben, 
waaronder genocide, oorlogsmisdrijven en foltering. Het gebruik 
van deze vorm van onderzoek door ngo’s, internationale opspo-
ring en Nederlandse opsporing wordt onderzocht door middel van 
literatuuronderzoek en interviews.

In Nederland blijken grote verschillen te bestaan in de wijze van 
uitvoering en vastlegging tussen teams en opsporingsinstanties. 
Om de uniformiteit en betrouwbaarheid te bevorderen moet aan 
zes hoofdvoorwaarden worden voldaan: competentie, wettigheid, 
verantwoording, analyse, objectiviteit en nauwkeurigheid. Elke 
hoofdvoorwaarde wordt in het onderzoek verder uitgesplitst.

Politieacademie
Police Academy of the Netherlands



Antoinette Verhage (red.)

Deontologie en 
integriteitsbewaking 
voor criminologen
2de, herziene uitgave

Criminologen werken vaak 
in sectoren waarbij integer 
optreden essentieel is en 
doorgaans ook de kern 
uitmaakt van hun functie. 
Morele dilemma’s liggen in 
hun beroepspraktijk voor 
het oprapen.  
Bij elke beslissing staan 
professio nele en persoon-
lijke standaarden centraal. 
Hoe bijvoorbeeld te 
 handelen in zaken als:
• de afweging tussen 

 beroepsgeheim en infor-
matieplicht als hulpverlener,

• de omgang met informatie als politieman,
• de aanvaarding (of niet) van een uitnodiging voor een benefiet-

etentje als magistraat,
• de afweging van belangen van klanten enerzijds en burgers 

anderzijds,
• de aanvaarding van geschenken als ambtenaar,
• de omgang met de druk tot het selectief weergeven van onder-

zoeksresultaten?

Dit handboek geeft aan criminologen (in spe) handvatten om met 
dilemma’s om te gaan.

Bestel nu op www.gompel-svacina.eu Gompel&Svacina

Gert Vermeulen (Red.)

Basisteksten 
Internationaal en 
Europees strafrecht
12de, herziene uitgave

Deze uitgave bundelt de 
voornaamste, voor België 
relevante nationale en 
multilaterale regelgeving 
inzake internationaal en 
Europees strafrecht. Wat het 
multilaterale niveau betreft, 
is een onderscheid gemaakt 
naargelang het internatio-
naal samenwerkingsverband 
waarbinnen de teksten tot 
stand zijn gekomen: Bene-
lux, Prüm, Europese Unie 
(m.i.v. Schengen), Raad van 
Europa of Verenigde Naties.

Zowel studenten, rechtspractici (magistraten, advocaten, poli-
tieambtenaren, …) als beleidsmakers beschikken met dit wetboek 
over een accurate en recente uitgave van de basisteksten inzake 
internationaal en Europees strafrecht.

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 15 december 2021.

Bestel nu op www.gompel-svacina.eu Gompel&SvacinaGompel&Svacina

Wilma Duijst, Udo Reijn-
ders, Guido Reijnen & 
Lianne Dijkhuizen (red.)

Handboek Forensi-
sche Geneeskunde

Handboek Forensische Ge-
neeskunde biedt forensisch 
artsen en iedereen die 
met deze artsen samen-
werkt een overzicht van de 
huidige stand van zaken 
in Nederland. Het gaat in 
op de situaties zoals die 
voorkomen in de praktijk 
van de Nederlandse foren-
sisch arts. Het bestrijkt alle 
aspecten van de forensi-
sche geneeskunde, van 
lijkschouw tot forensisch medisch 
onderzoek en arrestantenzorg. Daarmee is het ook het 
leerboek bij uitstek voor (forensisch) artsen in opleiding.
De Nederlandse juridische context en het bredere mensenrechte-
lijke kader worden nauwkeurig beschreven. Het geheel is ruim ge-
illustreerd met originele verduidelijkende tekeningen en praktijk-
foto’s. Wat moet er gebeuren bij de vondst van een lijk onder aan 
de trap? Kan een bloedproef worden uitgevoerd bij een comateuze 
patiënt? En wat kunnen forensische radiologie en een sectie toe-
voegen aan de lijkschouw? Antwoorden op deze en gelijkaardige 
vragen staan in dit boek.

Bestel nu op www.gompel-svacina.eu

Wendy De Bondt (Red.)

Basisteksten  
Rechten van het kind 

2de, herziene uitgave

Deze bundel bevat de 
belangrijkste juridische 
en beleidsdocumenten 
die relevant zijn voor het 
raamwerk van de rechten 
van het kind in de volgende 
zes deeldomeinen:

(i) arbeid, sport & vrije 
tijd

(ii) asiel & migratie
(iii) gewapende conflicten
(iv) kindvriendelijke justi-

tie
(v) gezondheid en integri-

teit
(vi) privacy & sociale media

De bundel heeft tot doel voor studie en praktijk een betrouwbaar 
overzicht te geven van de voornaamste rechtsinstrumenten.

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 februari 2022.

Bestel nu op www.gompel-svacina.eu Gompel&Svacina



Sofie De Kimpe, Janine Janssen,  
Pia Struyf & Jan Winter (eds.)

 
Zedenzaken

Dit Cahier biedt inzicht in het fenomeen zedenzaken en de wijze 

waarop de politie in Nederland en België hiermee omgaat. Bijzondere 

aandacht gaat naar enkele specifieke vormen van seksueel geweld 

die zijn ontstaan door de huidige digitalisering: grooming, sexting en 

kinderporno op het dark web. Hoe gaan de Lage Landen daar strafrech-

telijk – verschillend – mee om? Het profiel van slachtoffers én daders 

van dit soort criminaliteit wordt belicht, alsook de risicotaxatie. 

Andere bijdragen in dit Cahier behandelen de politionele en justitiële 

afhandeling. Zowel het procesmatige gegeven (zoals het verloop van 

het onderzoek en de forensische opsporing) als de mogelijke valkuilen 

(zoals problemen met accurate data en verbinding van databanken) 

krijgen een plaats. Verder komen enkele interessante politionele best 

practices aan bod, zoals een netwerk voor gezamenlijke aangiften met 

gezondheidsdiensten en ziekenhuis, en een degelijk slachtofferonthaal.

Overige nummers van huidige jaargang

Politie en rechtsstaat in de
gedigitaliseerde samenleving
Auke van Dijk, Philippe De Baets, 
Lodewijk Gunther Moor, Elke 
 Devroe & Stavros Zouridis (eds.)

Politiecultuur 

Janine Janssen, Marc Cools,  
Bart De Francq & Dorian Schaap 
(eds.)

Afbrokkeling van de  
discretionaire ruimte
Antoinette Verhage, Renze Salet, 
Frank Schuermans & Jan Nap 
(eds.)
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