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Artikel

De innovatie blues

Hardnekkige uitdagingen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Dr. mr. C.A.R. (Roeland) Moerland, prof. dr. mr. J.M. (Hans) Nelen, prof. dr. C.G. (Karin) van Wingerde en prof. 
dr. L.C.J. (Lieselot) Bisschop*

1. Inleiding

In	2019	werd	advocaat	Derk	Wiersum	nabij	zijn	woning	
doodgeschoten.	 De	 liquidatie	 werd	 snel	 in	 verband	
 gebracht met de georganiseerde drugscriminaliteit en 
minister Grapperhaus kenmerkte de moord als een aan-
slag	 op	 de	 rechtsstaat.1	Ook	 tijdens	 de	Troonrede	 van	
2020	werd	opgemerkt	dat	‘Op	die	dag	[…]	eens	te	meer	
manifest	[werd]	hoezeer	georganiseerde	criminaliteit	de	
maatschappij	ondermijnt’.2 In een reactie op de moord 
kwam de Minister van Justitie en Veiligheid met een 
plan voor een nieuw multidisciplinair interventieteam 
(MIT)	waarin	de	kennis	van	verschillende	diensten	zoals	
de	politie,	het	Openbaar	Ministerie,	de	Douane,	de	FIOD,	
de	 Belastingdienst,	 de	 Koninklijke	 Marechaussee	 en	
	Defensie	gebundeld	wordt.	Het	team	moet	gaan	bestaan	
uit	 zo’n	 400	 specialisten	 die	 zich	 samen	 toeleggen	 op	
het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele 
structuren,	bedrijfsprocessen	en	verdienmodellen.
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1 Grapperhaus: Aanslag op de rechtstaat. https://nos.nl/video/2302274-

grapperhaus-aanslag-op-de-rechtsstaat, NOS 18 september 2019.

2 Leden van de Staten-Generaal: lees hier de volledige Troonrede terug, www.

parool.nl/nederland/leden-van-de-staten-generaal-lees-hier-de-volledige-

troonrede-terug~bdbee141/, Parool 15 september 2020.

Het	MIT	wordt	daarmee	onderdeel	van	een	zeer	breed	
pakket	aan	interventies,	want	al	eerder	heeft	het	kabinet	
extra	financiële	middelen	ter	beschikking	gesteld	in	de	
vorm	van	–	deels	incidentele,	deels	structurele	–	‘onder-
mijningsgelden’	 om	 de	 aanpak	 van	 ondermijnende	
	georganiseerde	 drugscriminaliteit	 te	 versterken.	 Deze	
gelden hebben geresulteerd in meer dan 100 anti-on-
dermijningsprojecten op zowel regionaal als landelijk 
	niveau.	 Sedert	 medio	 2019	 volgt	 een	 onderzoeksteam	
van	de	Universiteit	Maastricht	(UM)/Erasmus	Universi-
teit	Rotterdam	(EUR),	in	opdracht	van	het	Wetenschap-
pelijk	 Onderzoek-	 en	 Documentatiecentrum	 (WODC),	
de ontwikkelingen binnen een aantal van deze projecten 
en onlangs werden in een tussenrapportage de eerste 
inzichten	bekendgemaakt.3	Hieruit	blijkt	dat	de	projec-
ten bijdragen aan een grotere bewustwording en inten-
sievere	aanpak	van	de	problematiek.	Daarnaast	zorgen	
de  ondermijningsgelden voor een innovatie-impuls die 
de integraliteit van de aanpak vergroot en de ontwikke-
ling en het gebruik van nieuwe methoden en technieken 
stimuleert.	 In	dat	opzicht	 is	de	anti-ondermijningsbe-
weging	niet	alleen	versterkt,	maar	ook	progressiever	ge-
worden.	Ondanks	deze	positieve	ontwikkelingen	maken	
de bevindingen helaas ook duidelijk dat de beweging 
zich niet heeft kunnen ontdoen van een aantal hardnek-

3 H. Nelen, K van Wingerde, R. Moerland, L. Bisschop, K. Geurtjens, A. The-

len en L. Servaas, Procesevaluatie en Actieonderzoek versterking aanpak on-
dermijnende criminaliteit. Tussenrapportage, Maastricht University/Erasmus 

Universiteit Rotterdam 2021. De auteurs maken deel uit van dit onder-

zoeksteam. Het onderzoek focust op de ervaringen met de ingezette ver-
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en landelijke partijen in de periode van 2019 tot en met 2021. Deze in-

tensivering van de aanpak werd mogelijk gemaakt door de ‘ondermijnings-

gelden’ die door de overheid in 2019 beschikbaar zijn gesteld. De tussen-

rapportage biedt een eerste inzicht in deze versterkingsbeweging.
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kige uitdagingen die de aanpak negatief beïnvloeden en 
die	 te	duiden	zijn	als	‘oude	wijn	 in	nieuwe	zakken’.	 In	
deze	bijdrage	wordt	gereflecteerd	op	een	aantal	uitda-
gingen waarvan we in de strijd tegen georganiseerde 
criminaliteit	maar	niet	los	lijken	te	komen.

2. Organisatie: van crisis naar 
wildgroei

In	 1996	 werd	 het	 eindrapport	 van	 de	 Parlementaire	
	Enquêtecommissie	 opsporingsmethoden	 openbaar	 ge-
maakt.4	 Getriggerd	 door	 de	 zogenoemde	 IRT-affaire	
werd een commissie ingesteld die onder leiding van wij-
len	Maarten	 van	Traa	 onderzoek	 deed	naar	 de	 opspo-
ringsmethoden	die	in	Nederland	gebruikt	werden	in	de	
strijd tegen georganiseerde criminaliteit en de controle 
erop.	De	 commissie	 kwam	 in	haar	 rapport	uiteindelijk	
tot de conclusie dat er sprake was van een crisis in de 
opsporing.	 Deze	 crisis	 omvatte	 naast	 problemen	 met	
 gezagsverhoudingen en ontbrekende normen ook het 
niet	goed	functioneren	van	de	organisatie.	Deze	‘organi-
satiecrisis’	kwam	mede	voort	uit	het	feit	dat	een	bijzon-
der groot aantal organisaties bij de aanpak betrokken 
was,	 terwijl	 de	 coördinatie	 en	 daardoor	 de	 samenwer-
king	 gebrekkig	 was.	 Nu,	 25	 jaar	 later,	 is	 de	 bezetting	
drukker dan ooit; de versterkingsbeweging heeft ertoe 
geleid dat een al druk bezaaid veld overspoeld is met 
nieuwe	initiatieven,	platforms	en	organisaties.5	Het	ge-
volg is dat er een zekere overorganisatie dreigt te ont-
staan die een bijna onoverzichtelijke complexiteit tot 
gevolg	heeft,	terwijl	het	aan	regie	en	coördinatie	veelal	
lijkt	te	ontbreken.	Het	gevaar	is	dat	de	betrokken	acto-
ren hierdoor onvoldoende zicht hebben op wat er elders 
speelt,	hetgeen	het	vermogen	om	samen	te	werken	en	
van	elkaar	te	leren	beperkt.6

Vanuit de bij de aanpak van ondermijnende criminali-
teit betrokken partijen wordt wel de nadrukkelijke wens 
geuit om in de strijd tegen de georganiseerde ondermij-
nende	criminaliteit	meer	als	één	overheid	op	te	treden,	
hetgeen een uniforme en slagvaardige handelwijze ver-
eist waarbij de acties tegen verschillende actoren en 
	organisaties	 elkaar	 aanvullen.7 Initiatieven proberen 
doorgaans het probleem dat aangepakt dient te worden 
helder	af	te	bakenen,	maar	naast	heldere	doelstellingen	
en	gespecificeerde	werkwijzen	 is	ook	een	helder	beeld	
vereist van de context waarin wordt gewerkt en dus ook 
van	de	initiatieven	die	er	al	zijn.	Dat	beeld	lijkt	nu	vaak	
niet	 aanwezig,	 waardoor	 op	 verschillende	 plekken	 het	
wiel	opnieuw	uitgevonden	dreigt	te	worden.	Uniformi-
teit	en	coherentie	ontbreken,	deels	vanwege	de	boven-

4 Parlementaire Enquêtecommissie (Van Traa), Rapport ‘Inzake opsporing’ 
van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, Den Haag: Sdu Uitgevers, 

1996.

5 Nelen e.a., 2021, p. 25.

6 Nelen e.a., 2021, p. 25.

7 Nelen e.a., 2021, p. 16. Zie ook F. van de Plas & L. Tanke, We geven het stok-
je door. Drie jaar aanjaagteam ondermijning, Den Haag, Aanjaagteam onder-

mijning, 2021.

genoemde	 wildgroei,	 maar	 ook	 omdat	 verschillende	
 actoren en partners uiteindelijk het eigen belang vaak 
boven	het	gezamenlijke	belang	(moeten)	plaatsen,	het-
geen wordt gevoed door het feit dat al die betrokkenen 
verantwoording af moeten leggen aan hun eigen achter-
ban.8

Ook de organisatie van de aanpak over de grenzen heen 
blijkt	een	grote	en	voortdurend	terugkerende	uitdaging.	
Georganiseerde drugscriminaliteit is een internationaal 
probleem.	Dat	is	zeker	in	Nederland	zo,	gezien	het	tran-
sit-karakter	van	veel	van	de	drugscriminaliteit.	Vanwege	
het grensoverschrijdende karakter zijn in de loop der 
jaren wel diverse initiatieven ontplooid om internatio-
naal	samen	te	werken,	maar	als	gevolg	van	verschillen	in	
wetgeving,	werkwijze,	opportuniteit,	organisatie	en	cul-
tuur tussen de betrokken organisaties is die samenwer-
king over de grenzen geen vanzelfsprekendheid gewor-
den.	Het	is	veelzeggend	dat	ondanks	de	internationale	
dimensies van het onderliggende probleem de samen-
werking over de landsgrenzen heen in de versterkings-
beweging	 veelal	 onderbelicht	 blijft.	 Dit	 aspect	 krijgt	
slechts marginale aandacht in een handvol anti-onder-
mijningsprojecten.9

3. Capaciteit: expertise blijft 
een uitdaging

Capaciteitsproblemen vormen een klassiek knelpunt bij 
de	aanpak	van	criminaliteit.	Het	is	dan	ook	geen	verras-
sing dat in de strijd tegen de georganiseerde drugscrimi-
naliteit het garanderen van de benodigde capaciteit 
geen	 vanzelfsprekendheid	 is.	 Uit	 de	 tussenrapportage	
blijkt bijvoorbeeld dat de werkzaamheden die gekoppeld 
zijn aan de anti-ondermijningsprojecten vaak verricht 
moeten worden naast de reeds bestaande werkzaam-
heden.10	Zelfs	als	de	capaciteit	binnen	een	project	gega-
randeerd	is,	ontstaan	er	uitdagingen	omdat	men	voor	de	
uitvoering van taken veelal afhankelijk is van diensten 
van	anderen	en	die	capaciteit	is	niet	per	definitie	gega-
randeerd.
Kenmerkend	 is	 echter	 dat	 de	 capaciteitsproblematiek	
meer	omvat	dan	het	aantal	mensen	dat	beschikbaar	is.	
De uitdaging lijkt vooral te zitten in het aantrekken en 
vasthouden van personeel met de vereiste vaardigheden 
en	knowhow.	Innovatie	en	integraliteit	vereisen	dat	al-
lerlei	experts	bij	de	aanpak	worden	betrokken.	De	infor-
matiepositie	is	cruciaal,	omdat	zo	de	zichtbaarheid	van	
de	problemen	vergroot	wordt.	Hiervoor	worden	allerlei	
data	 aangeboord,	 samengebracht	 en	 geanalyseerd	 om	
dynamische,	bijna	 real-time	beelden	te	genereren	met	
behulp	van	complexe	modellen	en	systemen.	Daar	wor-

8 Vgl. M. Waardenburg, M. Groenleer, J. de Jong en B. Keijser, ‘Paradoxes of 

collaborative governance: investigating the real-life dynamics of multi-agen-

cy collaborations using a quasi-experimental action-research approach’, 

Public Management Review, 22(3), 2019, p. 386-407.

9 Nelen e.a., 2021, p. 19.

10 Nelen e.a., 2021, p. 30.
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den	 enorme	 slagen	 gemaakt,	 maar	 deze	 benadering	
maakt het noodzakelijk dat geleund kan worden op bij-
voorbeeld	 ICT-experts	 die	 datasystemen	 kunnen	 ont-
werpen; op programmeurs die algoritmen ontwikkelen 
en op analisten die de data weten te interpreteren en te 
vertalen naar bruikbare producten die vervolgens door 
actoren	en	diensten	gebruikt	kunnen	worden.	Het	wer-
ven van deze experts is sinds jaar en dag een grote uit-
daging.	Bovendien	is	het	vanwege	het	vaak	tijdelijk	ka-
rakter van het projectwerk moeilijk om goede mensen 
binnen	de	organisatie	te	behouden.	Het	verloop	van	per-
soneel	 is	 daarmee	 soms	 schrikbarend	 groot.	 Om	 deze	
uitdaging het hoofd te bieden wordt er veel gebruikge-
maakt van externe consultants en beconcurreren orga-
nisaties	elkaar	in	het	werven	van	personeel.11

Kwalitatieve	 of	 inhoudelijke	 capaciteitsproblemen	 lij-
ken in de strijd tegen ondermijning voor grotere proble-
men te zorgen dan de kwantiteit aan beschikbaar perso-
neel,	maar	ze	zijn	niet	uniek	voor	deze	tijd.	In	de	jaren	
na	Van	Traa	werd	het	bijvoorbeeld	al	duidelijk	dat	het	
volgen en het in kaart brengen van criminele geldstro-
men	meer	aandacht	behoefden.	In	de	jaren	negentig	en	
het begin van dit millennium werd van overheidswege al 
enorm geïnvesteerd in het structureel inbedden van 
	financieel	 rechercheren	 in	de	werkwijze	van	de	politie	
en het Openbaar Ministerie en het werven van mensen 
met	de	juiste	financiële	kennis	en	kunde.	Dat	bleek	toen	
een grote uitdaging te zijn en dat is kennelijk nog steeds 
het	geval.12	Het	feit	dat	het	zoveel	moeite	kost	financieel	
rechercheren in de politiewereld breed ingang te doen 
vinden,	 is	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 cultureel	 bepaald.	
Onderzoek	 naar	 financiële	 facetten	 van	 criminaliteit	
wordt in politiekringen als weinig uitdagend en zelfs 
saai	politiewerk	gezien.	Problematisch	in	dit	verband	is	
bovendien dat de inschaling van de uitvoerende functies 
zich nog steeds slecht verhoudt tot de eisen die de 
rechtshandhaving	 stelt.	 Voor	 het	 aantrekken	 en	 vast-
houden	van	professionals	met	specifieke	vaardigheden	
is het salarisniveau van de doorsnee recherchefunctie te 
laag,	 met	 als	 gevolg	 dat	 het	 aanstellen	 van	 capabele	
mensen op een bij hun opleidingsniveau passende 
schaal	 lastig	 is.13 Daarnaast staan culturele factoren 
nogal eens in de weg van een langdurige carrière van 
hoger opgeleiden binnen de politie of andere 
rechtshandhavingsdiensten:	academici	en	hbo’ers	wor-
den door doorgewinterde rechercheurs vaak niet voor 
vol aangezien omdat zij onvoldoende zouden zijn uitge-
rust	met	het	‘blauwe	bloed’	van	de	politie.	Hoger	opge-

11 Nelen e.a., 2021, p. 30.

12 J.M. Nelen en V. Sabee, Het vermogen te ontnemen: Evaluatie van de ontne-
mingswetgeving: Eindrapport. Onderzoek en beleid, Den Haag: WODC, 1998; 

R.J. Bokhorst, J. van der Steeg en C.J. de Poot, Rechercheprocessen bij de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit, Den Haag: WODC, 2011; E.W. 

Kruisbergen, H.G. van de Bunt en E.R. Kleemans, Georganiseerde crimina-
liteit in Nederland, Den Haag: WODC, 2012; S. Huisman, M. Princen, P. Klerks 

en N. Kop, Handelen naar waarheid. Sterkte- en zwakteanalyse van de opspo-
ring, Amsterdam: Politieacademie, 2016.

13 In Rotterdam en Amsterdam worden zo’n 40.000 lijntjes per dag gesno-

ven. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2397954-in-rotterdam-en-amsterdam-

worden-zo-n-40-000-lijntjes-per-dag-gesnoven, Nieuwsuur 15 septem-

ber 2021.

leid personeel kan daardoor gedesillusioneerd afha-
ken.14

4. Integraliteit: borging van 
samenwerken en leren

In	Nederland	is	het	besef	gegroeid	dat	het	noodzakelijk	
is om met behulp van crime scripts en socialenetwerk-
analyse	in	te	zoomen	op	de	‘hubs’	en	‘nodes’	in	respec-
tievelijk	 de	 (criminele)	 goederenstroom,	 de	 informa-
tiestroom	en	de	geldstroom.	Het	 logistieke	proces	van	
delictsvormen	als	cocaïnehandel,	productie	en	handel	in	
synthetische	 drugs,	 georganiseerde	 hennepteelt	 etc.	
moet worden ontrafeld en verstoord door dammen op te 
werpen	 tegen	 criminele	 gelegenheidsstructuren.	 De	
klassieke wijze van rechercheren op sleutelpersonen 
binnen criminele samenwerkingsverbanden is aange-
vuld	met	nieuwe	strategieën	en	interventies,	gericht	op	
het verkleinen van de mogelijkheden om criminele acti-
viteiten	te	ontplooien,	het	voorkomen	van	criminele	in-
vesteringen	 in	 reguliere	 sectoren,	 het	 ontnemen	 van	
wederrechtelijk verkregen voordeel en het vergroten 
van	 het	 bewustzijn	 binnen	 het	 openbaar	 bestuur,	 het	
bedrijfsleven en professionele beroepsgroepen om op al 
deze terreinen meer verantwoordelijkheid en daad-
kracht	aan	de	dag	te	leggen.	Dit	heeft	geleid	tot	een	pro-
grammatische,	integrale	aanpak	van	ernstige	criminali-
teit.	Hiermee	wordt	gedoeld	op	een	aanpak	waarin	een	
fenomeen met behulp van verschillende ketenpartners 
zowel	 op	 lokaal,	 regionaal	 als	 op	 landelijk	 niveau	 en	
waar	nodig	op	 internationaal	niveau	wordt	aangepakt.	
Hierin	ontwikkelen	alle	betrokken	partijen	in	onderlin-
ge	samenhang	een	werkwijze	waarbij	zowel	bestuurlijke,	
administratiefrechtelijke,	 strafrechtelijke	als	 internati-
onale	aspecten	voldoende	aan	bod	komen.
Op het terrein van de bestuurlijke aanpak van georgani-
seerde criminaliteit vervulde eind jaren negentig het 
Wallenteam	 in	Amsterdam	–	 later	 omgedoopt	 tot	Van	
Traa-team	–	een	pioniersfunctie.	Later	zijn	in	het	land	
tien	Regionale	Informatie-	en	Expertise	Centra	(RIEC’s)	
opgericht.	Deze	fungeren	als	informatieknooppunt	tus-
sen verschillende bij de geïntegreerde aanpak van geor-
ganiseerde	 criminaliteit	 betrokken	 instanties,	 zoals	de	
politie,	het	OM,	de	Belastingdienst,	de	FIOD,	de	Inspec-
tie	SZW	en	het	bestuur.	Om	een	 integrale	aanpak	van	
georganiseerde,	 ondermijnende	 misdaad	 onder	 regie	
van het lokale bestuur te faciliteren is informatie-uit-
wisseling gereguleerd met behulp van een speciaal 
daartoe	 ingericht	 convenant.	 Met	 de	 beweging	 in	 de	
richting van de geïntegreerde aanpak en de vorming van 
de	RIEC’s	zijn	de	pogingen	tot	betere	afstemming	van	de	
activiteiten van de diverse spelers op het terrein van de 
rechtshandhaving	 beter	 gestroomlijnd.	Niettemin	 lijkt	
het	concept	van	programmatische,	integrale	rechtshand-

14 R. van Halderen, Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen: een verkennend on-
derzoek binnen de Nederlandse politie, Heerlen: Open Universiteit, 2019.
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having in de praktijk nog niet tot volle wasdom te zijn 
gekomen.	Deze	aanpak	vraagt	om	een	bredere	verbin-
ding	en	inbedding,	maar	in	de	huidige	praktijk	worden	
de projecten vaak gedragen door individuen met een be-
paalde	 kennis	 en	 drive,	 hetgeen	 de	 situatie	 kwetsbaar	
maakt.15 In dat opzicht blijft basis van de anti-ondermij-
ningsbeweging	 betrekkelijk	 smal.16 Verder moet opge-
merkt worden dat de anti-ondermijningsprojecten vaak 
onder hoge tijdsdruk zijn ontwikkeld en dat er ook tij-
dens de loop van het project een grote druk is om tot 
concrete	 resultaten	 te	komen.	De	 focus	op	‘criminelen	
en	kilo’s’	overschaduwt	andere	relevante	resultaten	die	
behaald	 worden.	 Zo	 is	 een	 belangrijk	 element	 van	 de	
versterkingsbeweging dat aansluiting wordt gezocht bij 
beginselen	van	de	lerende	organisatie,	maar	leerproces-
sen uiten zich niet altijd direct in operationele resulta-
ten.17 Duidelijk is wel dat er door het innovatieve karak-
ter van projecten enorm veel wordt geleerd en in dat 
opzicht	worden	er	dus	waardevolle	resultaten	behaald.	
Echter,	het	vastleggen	en	delen	van	die	integraal	opge-
dane	kennis	blijkt	moeilijk.	De	uitdaging	is	hoe	na		afloop	
van een project te voorkomen dat de integrale 
 samenwerking en de daarbij opgebouwde expertise 
	verdampt.18

5. Conclusie

Middels de geïnvesteerde ondermijningsgelden zijn er 
de afgelopen jaren tal van anti-ondermijningsprojecten 
bottom-up	 tot	wasdom	gekomen.	Hierdoor	 is	de	bewe-
ging	 niet	 alleen	 versterkt	 en	 progressiever	 geworden,	
maar door deze benadering is er ook meer betrokken-
heid	 en	 eigenaarschap	ontstaan.	Organisatorisch	blijft	
het wel een uitdaging om dit alles coherent vorm te 
	geven	en	ook	het	werven	en	vasthouden	van	gekwalifi-
ceerd	personeel	blijft	een	knelpunt.	Verder	verdient	bor-
ging	blijvende	aandacht,	want	om	het	integrale	institu-
tionele geheugen te versterken zullen informatie en 
opgedane leerervaringen beter vastgelegd en gedeeld 
moeten	worden:	wat	wordt	waar	ontwikkeld,	waar	zijn	
deze	organisaties	tegenaan	gelopen,	hoe	heeft	men	de	
samenwerking	 georganiseerd,	 wat	 werkte	 wel	 en	 niet,	
hoe	zijn	organisatorische,	juridische,	financiële,	strate-
gische	barrières	beslecht,	etc.	Aandacht	voor	borging	is	
daarbij	 cruciaal.	 Alleen	 dan	 stelt	 het	 veld	 zichzelf	 in	
staat echt te leren en kan voorkomen worden dat de vol-
gende	25	jaar	anti-ondermijningsaanpak	weer	oude	wijn	
oplevert.
Momenteel gaan de ontwikkelingen snel en zijn bijvoor-
beeld de werkzaamheden van het Aanjaagteam Onder-
mijning	(ATO)	overgenomen	door	het	Programma	direc-
toraat-generaal	Ondermijning.	Er	is	inmiddels	ook	een	
kennisplatform	ondermijning	(KPO)	ontwikkeld	en	on-

15 F. van Haasteren, S. de Vries en J. Oudenhoven, Midterm review verster-
kingsplannen 2019-2021, 2020, p. 10.

16 Nelen e.a., 2021, p. 34.

17 Nelen e.a., 2021, p. 4.

18 Nelen e.a., 2021, p. 30.

langs	werd	op	Prinsjesdag	bekendgemaakt	dat	de	over-
heid	 nog	 eens	 zo’n	 500	miljoen	 euro	 investeert	 in	 de	
aanpak	 van	 ondermijning.	Daarnaast	 is	men	 ook	 druk	
doende	het	MIT	verder	vorm	te	geven.	Deze	ontwikke-
lingen kunnen wellicht verder bijdragen aan een oplos-
sing voor de gesignaleerde hardnekkige uitdagingen in 
de	aanpak	van	ondermijnende	criminaliteit.	De	discus-
sie daaromtrent lijkt zich echter nu vooral toe te spitsen 
op	 het	 MIT	 en	 bijvoorbeeld	 op	 de	 vraag	 of	 er	 in	 het	
handhavingsbestel nog een aparte inlichtingenpoot 
moet	 worden	 opgetuigd	 naast	 hetgeen	 de	 Landelijke	
Eenheid	al	in	huis	heeft.19 Vanuit de hierboven bespro-
ken uitdagingen kunnen we stellen dat het vooruitzicht 
van	de	komst	van	het	MIT	de	praktijk	voor	de	volgende	
onzekerheden	stelt.	De	organisatorische	inbedding	van	
het	MIT	vindt	plaats	in	een	veld	dat	overwoekerd	is	met	
initiatieven,	platforms	en	organisaties.	Hoe	al	die	orga-
nisatorische elementen zich tot elkaar verhouden is al 
enorm	moeilijk	te	reconstrueren,	laat	staan	te	managen,	
en	met	het	MIT	komt	daar	nog	een	extra	niveau	van	or-
ganisatie	bij.	Daarnaast	drukt	het	MIT	ook	op	de	capaci-
teit.	Expertise	moet	namelijk	door	het	MIT	worden	aan-
getrokken en de kans bestaat dat andere organisaties 
daardoor	waardevolle	mensen	kwijtraken,	dit	terwijl	het	
voor die organisaties al een uitdaging is om goede 
	experts	te	werven	en	vast	te	houden.

19 Zie bijvoorbeeld P. Vugts, ‘Topcriminoloog Cyrille Fijnaut snoeihard over 

misdaadaanpak Grapperhaus: “Griezelig hoe weinig relevante expertise 

er is”’, Parool 20 augustus 2021.
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