
To: 5.12e [ize[5120] - BO en eo a

annem
nl

Ce: [[e+[2e ]- BD/DGPenV/PPBT/PBOL__&.1.2e  |@minjenv.nl]
From: - BD/DRC/GC

Sent: Mon 316/201 9 10:32:34 AM

Subject: RE: Verzoek input tbv SBO 18/9

Received: Mon 9/16/2019 10:32:35 AM

Doe ik, en dank voor input!
Van:[  $.1.2e [5.1.28]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 16 september 2019 12:10

Aan: - BD/DRC/GC
ce: .

- BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Verzoek input tbv SBO 18/9

Beste
,

Zou je nog aan de tweede alinea onder het kopje ‘advies’ onderstaande rode tekst willen toevoegen?
U kunt aangeven dat de visie van de politie wat u betreft voldoende interessante aanknopingspunten biedt voor een nadere

inhoudelijke discussie in het SBO en in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) over de toekomstige integrale

aanpak van ondermijning.
Als voorbeeld kunt u de concrete invulling van het sturingsconcept: ‘dynamische regie’ noemen.

Dank alvast!

Van:| 5.1.2e [5.1.2], - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: maandag 16 september 2019 11:53

Groet,
5.1.2e] en E| 5.1.2e

$.1.2e [siz] [5.1.2e]2e  - BD/DRC/GC
Verzonden: zondag 15 september 2019 20:44

Aan: 1.2e|, -

BD/DGPenV/PPBT/PBO;| _5.1.2e|.[s'™[1.2e| BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Verzoek input tbv SBO 18/9

Hil |342e|
Ik heb van jullie volgens mij nog geen input voor de SBO annotatie mogen ontvangen. Willen jullie dit morgenochtend
zsm aanleveren, emde van de ochtend dien ik bi de secretariaten van DG/directeur DRC aan te leveren vm

voorbespreking dinsdag. Dank alvast!

Gr

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[_s12e_|s1%|[512epe |BD/DRCIGe{__Si2e — |@minjenval>
Datum: dinsdag 10 sep. 2019 1:18 PM

Aan:| 6.1.2e | $14. [51.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO| 6.1.2e  |@minienv.nl>| —5.1.2e _.|s12f.2e|BD/DGPenV/PPBT/PBO
5.1.2e (@minjenv.nl>, _5.1.2e | baz §1.2e [-BD/DRC/GC <|3.1.2e — [@minjenval>. 5.1.2e -

BD/DRC/FO4 5.1.26 |@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e |, [5.1.2e |. [5i2e].2e | BD/DRC/GC <__1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: Verzoek input tbv SBO 18/9

Hi allen,

Volgende week woensdag 18 september vindt de volgende vergadering van het SBO plaats, zie bijgaand de agenda
en stukken. Vanuit JenV zullen[| ize 1 | 5.12e] (alvast in aanloop naar vertrek [5.1.2e]) en aansluiten.

A.s. dinsdag staat de voorbespreking in de agenda.
Graag ontvang ik voor de onderstaande agendapunten uiterlijk a.s. vrijdag 13/9 jullie inbreng t.b.v de annotatie:

1. Presentatie Visie en strategie bestrijding ondermijning van de politie: [5.1.2e)en[ 5.122 |
2. Rapport De achterkant van Amsterdam:| _ 5.1.2e

3,| buiten verzoek I 5.1.26 |
Ga er in jullie voorbereiding vanuit dat 5.1.2e iets minder context/geschiedenis kent dan dat vraagt voor

de annotatie op sommige punten wellicht extra achtergrondinfo.
Laat me even weten als je nog vragen hebt en alvast dank voor jullie input!

Groet,

ooo1



5.1.2e|] 5.1.2e

Ministerle van Justitle en Velligheld
Turfmarkt 147 | Noordtoren 20° etage | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5 ove @minjenv.nl

Van{ 5.1.2e ] i 5.1.28 |@aanjaagteamondermijning.nl]
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:50

Aan:[ 5] 5.1.2e |[ 5.1.2e |. 5.1.2e | 5.1.2e]| 5.1.2e |; | 5.1.2e], iad {512e| 5.1.2e |@om.ni;| 5.1.2e }
5.1.28 J@politie.nl;[512ef2e  F[ 5.12e  |@minfin.nl;| —5-12e _|@belastingdienst.nl;| 5.1.61], -

BD/DGRR/DVB/LIEC;| _5:1.2e — |@ziggo.nl; [>*-]|5-1.2e} [5.1.2e] [5.1.2e | |512e]22 ]- BD/DRC/GC; [§-1.2¢| 5.1.2e |
5.1.2¢ @tilburg.nl

ce:| 5.4.2e fy 5.1.2e \@minbzk.nl; 5.1.26 (@politie.nl; 5.1.28 @tilburg.nl;
6.1.28 [@om.-nl;| 5.1.2e — BD/DVB/BA;| 5.1.2e |@minfin.nl;[__5-1.2e  |@belastingdienst.nl;

5.1.28 - BD/DRC/GC;| 5.1.22 |@belastingdienst.nl; | 5.1.2e |@InspectieSZW.nl;[__5-1.2e \@breda.nl;
S12e  |@vng.nl;| 5.1.22 |, 5.1.2e | - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e [- BD/DGRR/DVB/LIEC;_6.42e +

BD/DGRR/DVB/LIEC;| 5.1.2e |@minszw.nl;| 5.1.2e l@mindef.nl; [5-1-2e |, f+24.]5.12e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO;
5.1.2e |@minfin.nl;| 5.1.2¢ || 5.1.2e @om.nl;{|_5.1.2e —|@politie.nl;| —-5.1.2e —_|@politie.nl;

5.1.2¢ |@vng.nl; [5-1.2e |] - BD/DVB/BA;| 5-1.2e |@mindef.nl;| 5.1.2e [| 5.1.2e ||  5.1.2e — |@politie.nl;/5.1.2e
5.1.2e |; |5.1.2e @rechtspraak.nl; 5.1.2e \@minbzk.nl; | 5.1.2e

5.1.28 |[5.12e |6.1.2e
|@rechtspraak.nl; | 5-1-2e |@regioburgemeesters.nl;

pf.| 5-1-2e |. - BD/DRC/GC;| 51.20 J@om.nl; | 51-2e |@minszw.nl;
5.1.2€ @tilburg.nl; | 5.1.2¢ |@leeuwarden.nlj 5.1.2e

5.1.2e l@bsd.groningen.nl;|__5:12e _|@politie.nl; [5+2+] - [5*2e|, F24- BD/DRC/GC;[_5.1.2e | [ 5.1.2e } [512]
B.ize oize] 5126 |psize |[S12e], 51.26 j [erze]] 54.20 $]51.26]| 5.1.20 } 5126 }] 5.1.2e | —s126

(bt2s [Size | §12e|[ size |b size | 5126 | [e-1-2e][ 5.1.20 [6.1.26] 5.1.2 | [+2] 51.2e |[5\-][ 5.1.26|
[5.1.2e |[512e |[5.1.2e |S i%e }[5.1.2e |[6.1.2e |[ 5 12e _;[5.1.2e][" 5120

Onderwerp: Stukken SBO 18 september a.s. 10.30 uur, Lange Voorhout 9, Den Haag

Geachte leden van het Strategisch Beraad Ondermijning,
Hierbij sturen wij u de agenda en stukken toe voor het overleg van woensdag 18 september aanstaande.

Het overleg zal plaatsvinden om 10.30 - 12.30 uur aan het Lange Voorhout 9, gebouw OVV, 4° etage,
Den Haag.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e namens|[5.1.2e] 8.1.26 5.1.2e

5.1.2e |
5.1.2e

Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag

vl 520 |
E| 5.1.2e (@aanjaagteamondermijning.nl

ee

@,4u,.0
°1@<>

Aanjaagteam

Ondermijning
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To:

[sre
|[5.12e |[5726] - BD/DGPenW/Stafl_51-2e |@minjenvn; 6122[12+ BD/DGPenV/PPMIPPI__5.12e _|@minjenv.nit;

Holst 5.1.2e | Size + BD/DGPenV/PPM/PPI__5.1.2e _ |@minjenvinl],[5.12e size]

5.1.2¢BD/DGPenVIPPMIPP $.1.2e |@minjenv.nl]; ,|

5.1-2e |- BD/DGPenV/Stafl__§.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2€ S126] 2e

BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e \@minjenv.nt;[ 5.1.2e || 61.2e |- BpIDGPenviPPér|
8.1.22 |@minjenv.nl:

[5.1.22|, 61>] [51] - BD/DGPenV/PPM/PP[__§.1.2e  |@minjenv.nlf| 5.1.28

BD/DGPenV/PPMI/BITE[._5-1.2e ~— |@minjenv.nlj;[§.1-2e || 5.1.2e “BBIDGPenviPrETIPEOI 5.1.2e |@minjenv.nl];
5.1.2e

_- BD/DGPenV/PPBT/PBO|__5.1.2e

a
5.1.2e] | 5.1 iF - BD/DGPenVi/PBT/PBI]__5.1.2e  |@minjenv.nl]:

$.1.2€

ee Bias
5.1.2e |@minjenv.nl];|_ 5.1.2 vse

BL
Be oe 5.1.28

Gruen:
nl]

Ce: [ 4 6.4.2e [rz | 6.1.2e|. - BD/DFEZ/CBU/ClusterBI 5.1.2e J@minjenv.nl}:[ 5.1.2e i

ce Per IDPMIEBE 9.1.2 rnin 9.1.2e} |5“2e|,
- BD/DGPenV/ALG/Algemeen||_9.1.2¢ (@minjenv.nl]; |_>- i

Ps
- BD/DGPenW/PPBTI__5.1.2e  |@minjenv.nll: 5.1.28 126] - BD/DGPenWPPMI___5.1.2e minjenv.nlJ; [5-

aE:
|

- BD/DGPenViPVC[L_5.1.2e |@minjenv.nlj;[ 5.1.2e | [8.1.2e]-BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e — @minjenv.ni];
5.1.2e |} BD/DGPenV/PBT/PBI] _5.1.2e — |@minjenv.nl];| 5.1.2¢ |-

BD/DGPenWStaf{ 5.1.2e |@minjenv.nij.| —5.1-2e |. [5128]-BD/DGPenVW/PPM/PPI_5.1.2e — |@minjenv.nl); |5.1-2e|, [5.1.2e] -

BD/DVBAVIL_5.1.2e |@minjenv.nl]; [5.1.2e], F24. - BD/DGPenV/PPBT/ICA[_5-1.2e |@minjenv.nl];| 5-1-2¢ | F124, [572]
BD/DGPenV/PVC/VC]__5-1.2e— |@minjenv.nij;[_ 5-122 |. f= B=). - BD/DGPenW/PVC/MCAL _5-1-2e  |@minjenv.nl]; [5.1-2e], [5.12e], -

BD/DGPenV/PPM/BITE] _5.1.2e |@minjenv.nl]; $.1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.2e |
BD/DGPenV/PPMEBF[_5.1.2e |@minjenv.nl]; 1

5.12e  |@minjenv.nl]

From: - BD/DGPenV/PPBTIDG Staf

Sent: Tue 9/17/2019 8:37:50 AM

Subject: terugkoppeling LOVP 16 sept. 2019

Received: Tue 9/17/2019 8:37:52 AM

brief TK ondermijning def.pdf

Collega’s,
Met dank aan mijn counterpart bij de politie, hierbij een (informele) terugkoppeling van het LOVP van gisteren,

overigens de kortste LOVP in mijn ervaring:

buiten verzoek

5. Rapport Tops op ondermijning. Bgm. Halsema: als alleen al de helft waar is, dan is dat erg genoeg. Ze

komt met initiatief namens de regioburgemeesters om briefte sturen aan de Kamer om het

ondersteuningsfonds op ondermijning structureel te maken (zie bijlage, brief is gistermiddag direct na het

LOVP aan de TK verstuurd)

buiten verzoek
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buiten verzoek

Groet |5.1.2e

sterie van Justitie en Ve

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
DG-Staf en Bedrijfsvoering

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.22 @minvenj.n|

www.rijksoverheid.nl/venj

| 8.1.28 ]
T §.1.2e

Samen werken aan Recht en Veiligheid

¥H
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| 5.1.28 @minjenv. nl]

Ce: - BD/DBO| 5.1.2e @minjenv.nl]

From: Fi2{ |? BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 9/17/2019 2:43:48 PM

Subject: RE: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tbv APB

Received: Tue 9/17/2019 2:43:49 PM

20190917 Aanvullend verzoek AZ (3).docx

Dag Ferd,

Stuk over financiéle dekking is eruit. Er stond een disclaimer bovenaan het antwoord vwb financiele dekking, dat

was per abuis ook in spreektekst gekomen.

Bijgaand tref je het aangepaste antwoord aan op het CDA-plan, afgestemd met| 5.1.2e|.
Mocht je nog opmerkingen hebben, verneem ik graag.

Groet,

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

ys eee cor Bre
2019 14:46

Aan: 5.1.2b12 BD/DBO/ADVIES

CC:[ 5.1.26 | ]512e6.1.2e |- BD/DBO
Onderwerp: RE: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tbv APB

Dat stuk kver financiéle dekking er uit’!

Wie bedenkt dat nou??

Verzonden met BlackBerry Work

(www_.blackberry.com)

Van: BD/DBOIADVIES {6428 |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 17 sep. 2019 10:22 AM

Aan: Grappethaus, F.B.J. - BD/AL 4 5.1.2¢e @minjenv.nl>

Kopie:[ 5.1.2e _[51.2e.1.2e | BD/DBO< 5.1.2e \@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tov APB

Dag Ferd,

N.a.v. van je opmerkingen gisteren over onderstaand antwoord, trefje bijgaand en aangepast antwoord aan op het

ondermijningsplan van het CDA (zie bijlage). Hierin is ook de input van DGPenV verwerkt.

Hoor graag of je hiermee akkoord bent.

Groet,

van:[ _6-1.2812¢+ BD/DBO/ADVIES
Verzonden: maandag 16 september 2019 17:01

Aan: Graj

eat
| AL

CC:| 5.1.26 | [512eP.1.2e - BD/DBO

Onderwerp: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tbv APB

Urgentie: Hoog

Dag Ferd,

AZ verzoekt ter voorbereiding op de APB van deze week om een reactie op het plan van het CDA ihkv ondermijning.

0004



Hieronder tref je de reactie hierop aan. Graag hoor ik je akkoord bent met onderstaande reactie, dan zal ik dit

doorsturen aan AZ.

Zij hebben verzocht vandaag nog een reactie te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Acviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer NO8.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

sf
4

1.26

5.1.2e @minvenj.nl

Onderwerp | Coodrdinatie aanpak op centraal niveau/

Landelijk team

Kamerlid Heerma

Partij CDA

Vraag Reactie op mediabericht CDA inzake landelijke
coérdinatie aanpak ondermijning

Antwoord:

Landelijk team

e Landelijk werken de FIOD, de politie en het OM al samen in zogenoemde

combiteams, bijvoorbeeld aan de aanpak van complexe witwaszaken. Ook is

er bij de Dienst landelijke Recherche capaciteit voor regio-overstijgende en

internationale zaken. Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en

expertise is een interessante gedachte. Het kabinet staat open voor alle

ideeén die de aanpak in de toekomst verder kunnen versterken. Wij wachten

op dit punt de concrete voorstellen van de CDA-fractie af.

0004



Landelijke afstemming/ coGérdinatie

De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem en zal langdurig en

met kracht moeten worden voortgezet

Landelijke afstemming tussen alle betrokken partijen is daarbij van groot

belang. Daarom is begin 2018 het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)

ingesteld waarin op landelijk niveau relevante overheidspartijen in zitten: de

ministeries van JenV, BZK, Financién en SZW, het Openbaar Ministerie, de

politie, de Belastingdienst, gemeenten, de bijzondere opsporingsdiensten, de

Koninklijke Marechaussee en de Raad voor de Rechtspraak.

Deze structuur moet de kans krijgen zich te bewijzen en verder te

ontwikkelen. Binnenkort wordt bezien of de huidige structuur aan de

verwachtingen voldoet. Op basis daarvan kunnen we natuurlijk altijd kijken of

aanvulling of verbetering gewenst is.

Hoi,

Nav van het overleg vanochtend nog een aantal aanvullende vragen:

Ondermijning: reactie plan CDA https ://www.cda.nl/actueel/nieuws/heerma-wil-landelijk-interventieteam-in-strijd-tegen-
ondermijning/ (zit nu niet zo expliciet in het fiche)

buiten verzoek

Willen jullie hier naar kijken? Waar mogelijk svp uiterlijk vandaag 16:30 bij mij aanleveren, dan gaat het mee in de aanvulling op

het aanvullend dossier.

5.1.22

| (10)(2e) ]

Ministerie van Algemene Zaken

Binnenhof 19]2513 AA| Den Haag
Postbus 20001|2500 EA|Den Haag

aE (S126

5§.1.2e bminaz.ni

http://www. rijksoverheid.nl/az

0004



0005

Onderwerp | Versterking operationele aanpak en landelijke

coérdinatie

Kamerlid Heerma

Partij CDA

Vraag Reactie CDA-plan inzake ondermijning

Antwoord:

Nieuwe fase in versterking aanpak ondermijning

e Sinds aantreden kabinet zijn goede eerste stappen gezet

om de aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel

ondermijningsfonds (100 min) en structurele versterking

(10 min), implementatie daarvan is in volle gang

Terwijl de implementatie hiervan in volle gang is, gaan we

een nieuwe fase in. De aanpak van ondermijning is een

zaak van lange adem en zal langdurig en met kracht

moeten worden voortgezet.

Bundeling van capaciteit, betere samenwerking en goede

informatiedeling: dat zijn drie belangrijke pijlers om de

aanpak de komende jaren op een hoger plan te brengen.

Ondermijnende (drugs)criminaliteit is regio-overstijgend en

internationaal van karakter. Daar moet de aanpak nu meer

op worden toegesneden.



0005

e Goede voorbeelden die er al zijn: er is een Dienst

Landelijke Recherche voor regio-overstijgende en

internationale zaken, landelijk werken de FIOD, de politie

en het OM al samen in zogenoemde combiteams witwassen

en in Amsterdam en Rotterdam werken HARC-teams in de

strijd tegen drugssmokkel.

Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en

expertise zou een belangrijke versterking van de aanpak

kunnen betekenen: gecombineerde teams met gelabelde

capaciteit en een bundeling van kennis en expertise

kunnen doorbraken kunnen forceren in de aanpak van

complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.

Het kabinet staat open voor ideeén in die richting.

Ook werkt het kabinet aan verschillende wetsvoorstellen

ter versterking van de aanpak anti-ondermijning.

Zo is het wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning

in consultatie en ligt het wetsvoorstel herwaardering

actuele delictsvormen voor in de Eerste Kamer, waarmee

ook een bijdrage wordt geleverd aan de aanpak van

ondermijning.

Daarnaast is landelijke afstemming tussen betrokken

partijen van groot belang. Het begin 2018 ingerichte het

Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) -waarin op

landelijk niveau de relevante overheidspartijen zijn



0005

vertegenwoordigd- was een eerste goede stap in die

richting.

De Minister van JenV zal voorafgaand aan de

begrotingsbehandeling van JenV met een nadere

uitwerking komen van de beide elementen: versterking en

concentratie van gespecialiseerde capaciteit.



0006

Vraag: Heerma (CDA)

Er moet een interventieteam ondermijning komen om de misdaad een slag

toe te brengen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

e Sinds aantreden van het kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de

aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel ondermijningsfonds

(100 min.) en structurele versterking (10 min.).

e Daarmee zijn we er niet: de aanpak van ondermijning zal langdurig en met

kracht moeten worden voortgezet.

¢ Bundeling van capaciteit, samenwerking en een goede informatiepositie zijn

drie belangrijke pijlers om de aanpak de komende jaren op een hoger plan

te brengen.

e Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en expertise zou een

belangrijke versterking van de aanpak kunnen betekenen.

e Interventieteams, zoals de heer Heerma opperde, met gelabelde capaciteit

en een bundeling van kennis en expertise kunnen doorbraken forceren in

de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.

e Het kabinet staat open voor ideeén in die richting.

e Daarom zal de Minister van JenV voorafgaand aan de

begrotingsbehandeling van JenV met een nadere uitwerking komen over de

mogelijkheden voor concentratie en bundeling van capaciteit en expertise.



0006

Vraag: Heerma (CDA)

Het CDA bepleit de bevoegdheid om tijdrovende procedures rond Bibob en

het mogen delen van informatie aan de kant te schuiven. Kan zo’n

bevoegdheid worden gemaakt naar analogie van de crisis en herstelwet?

Antwoord:

e Ik ben het met de heer Heerma eens dat het absoluut noodzakelijk is dat

overheidsinstanties op een efficiénte en effectieve wijze informatie moeten

kunnen delen bij de uitoefening van hun bevoegdheden in de strijd tegen

de ondermijnende criminaliteit.

e De heer Heerma verwijst ook naar de Crisis- en herstelwet als mogelijke

inspiratiebron. Daar waar het om procedures gaat, biedt die wet geen

soelaas voor de verkorting van de juridische procedures rondom Bibob.

e De minister van JenV zal wel blijven zoeken naar wettelijke mogelijkheden

voor het delen van informatie. Daarvoor blijven uiteraard de vereisten van

onder meer de AVG gelden. Echter binnen dat raamwerk kan er vaak meer

dan gedacht wordt.

e De minister van JenV heeft een omvangrijke wetgevingsagenda voor de

aanpak van ondermijning en heeft al een aantal wetsvoorstellen in

voorbereiding. Het gaat onder andere om verschillende aanpassingen van

de Wet Bibob zodat gemeenten straks vaker over justitiéle informatie

kunnen beschikken t.b.v. bijvoorbeeld de afgifte van een vergunning of bij

een vastgoedtransactie.

e Het voorstel voor een Wet gegevensdeling in samenwerkingsverbanden is

een ander voorbeeld waarmee het delen van informatie tussen

verschillende overheidsorganisaties vergemakkelijkt wordt.
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Vraag: Heerma (CDA)

Er is een wijk- en familiegerichte aanpak nodig. Langdurige en gericht

inzetten op wijkopbouw en een alternatief creéren voor jongeren die nu

afglijden. Waardevolle lessen zijn te trekken uit aanpak nationaal

programma Rotterdam Zuid.

Antwoord:

e Ondermijning is niet alleen een criminaliteitsprobleem maar ook een sociaal

maatschappelijk probleem.

e Het kabinet zet in de aanpak van ondermijning op zowel repressieve als

preventieve maatregelen.

e Het ontstaan van parallelle samenlevingen moet met kracht worden

tegengegaan.

e Met de middelen uit het Ondermijningsfonds worden initiatieven

ondersteund, gericht op het wegnemen van de (maatschappelijke)

voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit. Daarvoor wordt

samenwerking gezocht over de grenzen van beleidsdomeinen.

e Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een mooi voorbeeld van de aanpak

die het kabinet voorstaat: een integrale aanpak in een specifiek

kwetsbaar gebied waarbij veiligheid in samenhang met bijvoorbeeld

wonen, werken, onderwijs wordt aangepakt.

e Daar wordt ook al breder op ingezet door de ministers van BZK en

van JenV en andere bewindslieden. Ik noem de regiodeals, door

middel van partnerschappen tussen regio en Rijk de brede welvaart

versterkt, waar veiligheid hand in hand gaat met gebiedsopbouw. Dit

geldt ook voor de aanpak van kwetsbare wijken die in de recent

gesloten woondeals zijn aangewezen. De woonopgave wordt

integraal opgepakt in combinatie met werk, onderwijs en veiligheid.



e De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt.
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Woordvoeringslijn MP georganiseerde ondermijnende criminaliteit

° De moord op advocaat 5.1.5 in Amsterdam is afschuwelijk

e Mijn medeleven gaat allereerst uit naar zijn vrouw en kinderen, zijn

familie, directe collega’s en iedereen die hem dierbaar was.

° Dit is ongekend in de Nederlandse rechtstaat.

e Dit gaat over de veiligheid en bescherming van personen die een bijdrage

leveren aan de democratische rechtsorde

° Eris gisteren een nieuwe grens overschreden door de georganiseerde

misdaad.

° De georganiseerde misdaad richt zich nu op ook vertegenwoordigers van

onze rechtstaat.

° Daarom heeft de minister van Justitie en Veiligheid direct gisterochtend

een specialistisch team van OM en politie samengesteld, onder regie de

NCTV.

° Dit team heeft alle bevoegdheden om beveiligingsmaatregelen te

intensiveren, passend bij deze nieuwe dreiging.

° Dit team zal in nauw overleg staan met de Raad voor de Rechtspraak en

de Orde van Advocaten.

° In het belang van het strafrechtelijk onderzoek naar deze moord, kan ik

niet ingaan op verdere vragen.

° Vanzelfsprekend heeft het onderzoek de hoogste prioriteit van het OM

en politie. Zoals u heeft vernomen heeft het OM ondertussen

maatregelen genomen.
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Vraag 1: Heerma (CDA)

Er moet een interventieteam ondermijning komen om de misdaad een slag

toe te brengen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

e De georganiseerde ondermijnende misdaad lijkt gisteren een grens te zijn

overgegaan.

e De moord op advocaat 5.1.5 in Amsterdam maakt op een

afschuwelijke manier zichtbaar dat de georganiseerde misdaad niets en

niemand ontziet en meedogenloos opereert.

e De moord is een aanslag op onze rechtstaat. Juist de mensen die daarin

werken voor ons, voor onze democratische rechtsorde moeten dat veilig

kunnen doen.

« Het kabinet ziet dan ook een grote noodzaak om die georganiseerde

criminaliteit aan te pakken.

e Sinds het aantreden van het kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de

aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel ondermijningsfonds

(100 min.) en structurele versterking (10 mln.).

e Duidelijk is: daarmee zijn we er niet. De aanpak van ondermijning zal

langdurig en met kracht moeten worden voortgezet.

e Een bundeling en concentratie van capaciteit en expertise kan een

belangrijke versterking van de aanpak van ondermijning betekenen.

e Interventieteams, zoals de heer Heerma opperde, met gelabelde capaciteit

en een bundeling van kennis en expertise kunnen doorbraken forceren in

de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.



e Het kabinet staat open voor ideeén in die richting. Daarom zal de Minister

van JenV voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van JenV met een

nadere uitwerking komen want een stevige inzet is en blijft noodzakelijk.
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Vraag 3: Heerma (CDA)

Er is een wijk- en familiegerichte aanpak nodig. Langdurige en gericht

inzetten op wijkopbouw en een alternatief creéren voor jongeren die nu

afglijden. Waardevolle lessen zijn te trekken uit aanpak nationaal

programma Rotterdam Zuid.

Antwoord:

e Ondermijning is niet alleen een enorm criminaliteitsprobleem maar ook een

ernstig sociaal maatschappelijk probleem.

e Intimidatie door drugscriminelen in buurten en wijken, jongeren die

zwichten voor het snelle geld, kwetsbare jeugdigen die hand- en

spandiensten verrichten en zo verstrikt raken in de zware georganiseerde

misdaad.

e Repressie alleen is niet het antwoord. Het kabinet zet bij de aanpak van

ondermijning dan ook in op preventieve maatregelen.

e Het ontstaan van parallelle samenlevingen moet met kracht worden

tegengegaan.

e Met de middelen uit het ondermijningsfonds worden initiatieven

ondersteund, gericht op het wegnemen van de (maatschappelijke)

voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit. Daarvoor wordt

samenwerking gezocht over de grenzen van beleidsdomeinen.

e Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een mooi voorbeeld van de aanpak

die het kabinet voorstaat: een integrale aanpak in een specifiek

kwetsbaar gebied waarbij veiligheid in samenhang met bijvoorbeeld

wonen, werken, onderwijs wordt aangepakt.
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Daar wordt ook al breder op ingezet door de ministers van BZK en

van JenV en andere bewindslieden. Ik noem de regiodeals, door

middel van partnerschappen tussen regio en Rijk de brede welvaart

versterkt, waar veiligheid hand in hand gaat met gebiedsopbouw. Dit

geldt ook voor de aanpak van kwetsbare wijken die in de recent

gesloten woondeals zijn aangewezen. De woonopgave wordt

integraal opgepakt in combinatie met werk, onderwijs en veiligheid.

De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt, ook weer ter

ondersteuning van de noodzakelijke langdurige en harde aanpak van

ondermijning.



To: Grapperhaus, F.BJ.-BD/ALL 6.1.22 |@minjenv.nl]

Ce: [52], - BD/DBO/ADVIES[__5.1.2e  |@minjenv.nlj __5.12e |.[5.1.2e5.12e — |-
BD/DBO[—5.1.2e —|@ minjenv.nl]; Fa2e) [e124 - BD/DCOM/P&B]_5-1.2e |@minjenv.nl];[__5-1.2¢ 5.1.2e |-

BD/DCOM/P&B]—5.1.2e — [@minjenv.ni]
From: — f24,[ 6.1.2e|BD/DBO/ADVIES
Sent: Wed 9/18/2019 9:02:30 PM

Subject! RE: APB CDA - Ondermijning

Received: Wed 9/18/2019 9:02:31 PM

APB CDA - Oncermijning (aangepast).docx

Beste Ferd,

Bijgaand stuur ik je de aangepaste antwoorden op de vragen van het CDA over ondermijning, incl. een

woordvoeringslijn voor de MP.

Het antwoord op vraag 2 komt zsm jouw kant op.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning | Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Mi (+)31( 8 12e |E:[5.1.2e [@minvenj.nl
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Rijksoverheid.n! | Facebook | Twitter

Van: | 5.1.2e _, bq. - BD/DBO/ADVIES
Verzonden: woensdag 18 september 2019 21:31

Aan: F124, BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: FW: APB CDA - Ondermijning

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Verzonden: woensdag 18 september 2019 21:26

Aan:| 5.1.2e
|,
52°, - BD/DBO/ADVIES.

ce:(_512e |[512/572e | BD/DBO; p24, F424, - BD/DCOM/P&B; [__5.1.2e ][_5.1.2e |- BD/DCOM/P&B

Onderwerp: RE: APB CDA - Ondermijning

ALLEN,
DWZ DE OPSTELLERS VAN DEZE ANTWOORDEN,

IK VIND DIT GEEN STERKE TEKSTEN, TO SAY THE LEAST.

IK VIND DAT WE SCHERPER MOETETN FORMULEREN, VEEL GEMOTIVEERDER MOETEN DOORKOMEN

MET DE NOODZAAK VAN AANPAK VAN ONDERMIJNING, MAAR OOK TOESCHIETELIJKER MOETEN

ZIJN, BEREIDHEID TONEN OMMEE TE WERKEN, EN TELKENS EEN GOEDE SLOTZIN.

GRAAG ONDERSTAANDE TEKSTEN ZOVEEL MOGELIJK AANGEPAST, ALS JULLIE DINGEN PER SE

ANDERS WILLEN HOOR IK GRAAG EEN GOEDE MOTIVERING.
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Zie hieronder in CAPS:

ALLEREERST:

1. IK GA ER VANUIT DAT MP IN ZIJN INLEIDENDE WOORDEN IETS ZEGT OVER DE MOORD OP, 6.1.5 |
5.1.5

2.1K DENK VERDER DAT ER ECHT EEN INLEIDENDE ZIN MOET ZIIN VOORAFGAAND AAN HET

ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG DIE OOK KORT NAAR DE MOORD OP[5.1.2e] 5.15 |VERWIJST.

IIOE WELT IK EVEN NIET PRECIES WANT ITET MOLT ITGEL ERG IN ALGEMENE ZIN ZIJN ZOALS:

DE AFSCHUWELIJK MOORD OP IN AMSTERDAM GISTEREN LAAT ZIEN DAT DE

GEORGANISEERDE ONDERMIJNENDE MISDAAD STEEDS BRUTALER, NIETSONTZIENDER WORDT. ONZE

RECHTSSTAAT WORDT GEWELD AANGEDAAN.

HET KABINET ZIET DAN OOK EEN GROTE NOODZAAK OM DIE CRIMINALITEIT HARD AAN TE PAKKEN.

Vraag: Heerma (CDA)
Er moet een interventieteam ondermijning komen om de misdaad een slag toe te brengen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

* Sinds HET aantreden van het kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel

ondermijningsfonds (100 min.) en structurele versterking (10 min.).

* Daarmee zijn we er niet: de aanpak van ondermijning zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet.

* [[AEZE ZIN cINA IK CEEA TE AATEMEEN, XTPAAAT TEEN ENKEAE YPIENTIE YIT AY® QET:

Bundeling van capaciteit, samenwerking en een goede informatiepositie zijn drie belangrijke pijlers om de aanpak de komende jaren

ap een hoger plan te brengen.]]

* Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en expertise zou een belangrijke versterking van de aanpak kunnen betekenen.

* Interventieteams, zoals de heer Heerma opperde, met gelabelde capaciteit en een bundeling van kennis en expertise kunnen

doorbraken forceren in de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.

* Het kabinet staat open voor ideeén in die richting.

* Daarom zal de Minister van JenV voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van JenV met een nadere uitwerking komen over de

mogelijkheden voor concentratie en bundeling van capaciteit en expertise.

IS DIT ALLES?

TOEVOEGEN:

MAAR DAAR KAN HET NIET BIJ BLIJVEN, EEN STEVIGE INZET BLIJFT NODIG TEGEN DE

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Vraag: Heerma (CDA)

Het CDA bepleit de bevoegdheid om tijdrovende procedures rond Bibob en het mogen delen van informatie aan de kant te schuiven.

Kan zo’n bevoegdheid worden gemaakt naar analogie van de crisis en herstelwet?

Antwoord:

* |k ben het met de heer Heerma eens dat het absoluut noodzakelijk is dat overheidsinstanties op een efficiénte en effectieve wijze
informatie moeten kunnen delen bij de uitoefening van hun bevoegdheden in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit.

LIPIGCAX'Y MAI’ NIET EEN 2»XHIAA ZISN COOP XPIMINEAEN.
* De heer Heerma verwijst ook naar de Crisis- en herstelwet als mogelijke inspiratiebron. HOEWEL die wet geen soelaas BIEDT voor de

verkorting van dejuridische procedures rondom Bibob, IS HET ZEKER DE MOEITE WAARD OM TE ZIEN OF ER RUIMTE IS VOOR EEN

PARALLELLE INSTEEK IN DE ONDERMUNINGSWETGEVING. DE MINISTER VANJ EN V ZAL HIER OP TERUGKOMEN.

* IN AAT OTIZIXHT ONAEPZOEKT AE minister van JenV NAAR VERDERE WETTELIJKE MOGELIKHEDEN voor het delen

van informatie, UITERAARD BINNEN DE GRENZEN VAN ONDER MEER DE AVG, DUS ZONDER DAT DE LEGITIEME PRIVACYBESCHERMING

VAN DE GOEDWILLENDE BURGERS IN HET GEDING KOMT.

* De minister van JenV heeft VERDER EEN omvangrijke wetgevingsagenda voor de aanpak van ondermijning WAARVAN al een aantal

wetsvoorstellen in voorbereiding. OVER UITBREIDING VAN DE WERKING VAN de Wet Bibob, zodat gemeenten straks vaker over

justitiéle informatie kunnen beschikken t.b.v. bijvoorbeeld de afgifte van een vergunning of bij een vastgoedtransactie.

* Het voorstel voor DE Wet gegevensdeling samenwerkingsverbanden is een ander voorbeeld waarmee het delen van informatie tussen

verschillende overheidsorganisaties vergemakkelijkt wordt.
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OOK HIER WEER: IS DIT ALLES

HET OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE-UITWISSELING ZAL HELPEN IN DE STRUD TEGEN DE GEORGANISEERDE MISDAAD.

Vraag: Heerma (CDA)
Eris een wijk- en familiegerichte aanpak nodig. Langdurige en gericht inzetten op wijkopbouw en een alternatief creéren voor jongeren
die nu afglijden. Waardevolle lessen zijn te trekken uit aanpak nationaal programma Rotterdam Zuid.

Antwoord:

* Ondermijning is niet alleen een GROOT criminaliteitsprobleem maar ook een ERNSTIG sociaal maatschappelijk probleem.

BURGERS EN BUURTEN WORDEN GEINTIMIDEERD, EN RAKEN TEGEN HUN WIL VERSTRIKT IN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT DIE

ZICH MIDDEN IN DE WIJK NESTELT. MAAR HET TREKT COK JONGEREN STEEDS JONGER MEE IN DE GEORGANISEERDE MISDAAD.

REPRESSIE ALLEEN IS ONVOLDOENDE.

* Het kabinet zet BIJ de aanpak van ondermijning OOK IN op preventieve maatregelen.

* Het antstaan van parallelle samenlevingen moet met kracht worden tegengegaan.

* Met de middelen uit het Ondermijningsfonds worden initiatieven ondersteund, gericht op het wegnemen van de (maatschappelijke)

voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit. Daarvoor wordt samenwerking gezocht over de grenzen van

beleidsdomeinen.

* Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een mooi voorbeeld van de aanpak die het kabinet voorstaat: een integrale aanpak in een

specifiek kwetsbaar gebied waarbij veiligheid in samenhang met bijvoorbeeld wonen, werken, onderwijs wordt aangepakt.
* Daar wordt ook al breder op ingezet door de ministers van BZK en van JenV en andere bewindslieden. Ik noem de

regiodeals, door middel van partnerschappen tussen regio en Rijk de brede welvaart versterkt, waar veiligheid hand in

hand gaat met gebiedsopbouw. Dit geldt ook voor de aanpak van kwetsbare wijken die in de recent gesloten woondeals

zijn aangewezen. De woonopgave wordt integraal opgepakt in combinatie met werk, onderwijs en veiligheid.
* De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt, OOK WEER TER ONDERSTEUNING VAN DIE BITTER

NOODZAKELIJKE HARDE AANPAK VAN ONDERMIJNING.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[ 812e| 61],-BD/DBO/ADVIES {_5.1.2e  |@minjenv.nl>

Datum: woensdag 18 sep. 2019 8:24 PM

Aan: Grappethaus, F.B.J.- BD/AL 4 5.1.2¢ @minjenv.nl>

Kopie:[ 5.1.28 [5 12e}1.2e | BD/DBO+ 5.1.2¢ \@minjenvnk» [5.12

<q 612e |@minjenvnl>| 5.12e |/ 512e [-BD/DCOMP&B<  512e — |@minjenv.nl>
Onderwerp: APB CDA - Ondermijning

«|. - BD/DCOM/P&B

Dag Ferd,

Hierbij de Q&A’s voor de vragen van het CDA over ondermijning.

Graag jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justi

Directie Bestuursondersteuning
Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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Overzicht Ondermijningswetgeving

Nr. derwerp Achtergrond Stand van zaken

OMW 1. Intra gemeentelijke informatie- | Wens van gemeenten om dwarsverbanden te © Bij brief 6 juni 2019 heeft MJenV in reactie op voorlichting RvS

uitwisseling kunnen leggen tussen de informatie waarover zij | aangekondigd ontwikkeling modelprotocol intra-gemeentelijke
beschikken op gronc van diverse taken en om

informatie-uitwisseling door Aanjaagteam Ondermijning,

meer te kunnen
doen met signalen van

gemeenten en AP te faciliteren.
yning.

Door MJenV is tijdens plenair debat 11 september 2019

toegezegd dat protocol ultimo 2019 gereed is.

OMW 2. Wet gegevensverwerking Doel is mogelijkheden verbeteren tot het + Het wetsvoorstel is op 18 juni 2019 voor advies aangeboden aan

samenwerkingsverbanden gezamenlijk verwerken van persoonsgegevens de Raad van State.

(WGS) binnen samenwerkingsverbanden, en het
* De Kamer is hierover bij brief van 19 juni 2019 geinformeerd.

gebruik ervan met het oog op het behartigen
van een doel van zwaarwegend algemeen
belang.

OMW 3. Artikel 13b Opiumwet Verruiming huidige sluitingsbevoegdheid in ¢ De verruiming van artikel 13b Opiumwet is in werking getreden
geval van strafbare voorbereidingshandelingen op 1 januari 2019.

i.v.m. drugshandel of drugsproductie.

OMW 4. Wijziging wet Bibob Uitbreiding toepassingsbereik en versterking « Wetsvoorstel wijziging wet Bibob is ingediend bij TK en is

eigen onderzoeksmogelijkheden van aangemeld voor plenaire behandeling (week van 23 september)

bestuursorganen. « MJenV heeft op 3 juli 2019 een brief aan TK gezonden waarin

staat dat verkenning aanleiding geeft om de wet Bibob aan te

passen in de vorm van een tweede tranche van wetgeving

Bibob. Streven is dat voorstel nog dit jaar in consultatie gaat.

Bevat o.a. meer mogelijkheden voor informatiedeling tussen

bestuursorganen, dankzij een register en een tipfunctie.

OMW 5. Aanpassing wetsvoorstel Doel is de oorzaken van het voortbestaan van + Het wetsvoorstel wordt gereed gemaakt voor consultatie.

regulering prostitutie en
misstanden in de prostitutiebranche aan te

bestrijding misstanden pakken. Dit wordt geincorporeerd in nieuw

seksbranche (Wet regulering wetsvoorstel met afspraken Regeerakkoord

sekswerk) (vergunningplicht en wettelijke basis

intakegesprek).

OMW 6. Aanpak gebruik van Met betrekking tot de huurmotorvoertuigen is « Onderzoek aard en omvang naar verwachting najaar 2019

huurmotorvoertuigen voor

criminele activiteiten

het voorstel om huurders van motorvoertuigen
te registreren in het kentekenregister van de

RDW. Doelstelling is het wegnemen van de

anonimiteit van huurder.

afgerond.
+ Overleg JenV, IenW en RDW over mogelijkheid van een pilot om

huurders van motorvoertuigen te registreren in

kentekenregister.

0009



Overzicht Ondermijningswetgeving

OMW 7. Aanpak gebruik van Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 is een « N.a.v. een werkgroep bestaande uit 0.2. JenV, BZK, gemeenten,

huurbedrijfsruimten en motie ingediend door Kuijken en Van Oosten om bureau regioburgemeesters, politie en OM zijn 2 onderzoeken

huurwoningen voor criminele te bezien hoe particuliere eigenaren en opgestart:
activiteiten woningcorporaties gewaarschuwd kunnen

ae 1. In opdracht van het WODC wordt door een onderzoeksbureau
worden voor criminele intenties van potentiéle aa

gebruikers. Tevens wordt om een onderzoek
de aard, omvang en verschijningsvormen van dit probleem in

verzocht naar verplichte screening op criminele kaart gebracht. (Verwachte looptijd 1 jaar)

antecedenten en intenties t.b.v. eigenaren die 2. Bureau Beke is aan de slag met een beschrijving van de

panden willen verhuren. huidige situatie en gaat op zoek naar mogelijke handvatten am

problemen aan te pakken. Verwachte oplevering voor eind

2019.

OMW 8. | VOG Politiegegevens VOG politiegegevens beaogt voor bepaalde
+ Het wetsvoorstel VOG politiegegevens is na instemming

(Screening) functies binnen veiligheidsdomein waarvoor Ministerraad sinds 22 juli 2019 aanhangig bij de Raad van State.

hoge mate van integriteit vereist is, dat ook ogv | ¢ MBZK is voornemens voor eind 2019 een wetsvoorstel in

politiegegevens VOG kan worden geweigerd. consultatie te brengen met VOG als benoembaarheidsvereiste

voor wethouders en gedeputeerden.

OMW ¢. Baa’s Rol van boa bij voorkomen, signaleren en « Boa’s mogen sinds kort gegevens opvragen bij de politie over

aanpakken van ondermijning. mogelijke gevaren wanneer zij op huisbezoek gaan.

« Voor een wetswijziging inzake de rol van de boa’s bij de aanpak
van ondermijning bestaat geen noodzaak. Gegevensuitwisseling
door boa’s zal nader worden verkend als onderdeel van intra-

gemeentelijke gegevensuitwisseling.

OMW 10. | Initiatiefvoorstel Wet Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van « Het wetsvoorstel is op 13 november 2018 aanhangig gemaakt
bestuurlijk verbod Toorenburg, Van Oosten, Van Wijngaarden, bij de Tweede Kamer. Op 18 april 2019 is het advies met reactie

ondermijnende organisaties Drost en Van der Staaij, houdende regels over
van de initiatiefnemers openbaar gemaakt.

het bestuursrechtelijk verdieden van
.

+ De Tweede Kamer heeft op 18 juni 2019 het verslag
organisaties die een cultuur van wetteloosheid

.

creéren, bevorderen of in stand houden. uitgebracht.
OMW 11. | Wijziging artikel 174a Voorstel voor sluitingsbevoegdheid bij « Wetsvoorstel is in voorbereiding en wordt naar verwachting

Gemeentewet aantreffen wapens in woning en in geval van spoedig in consultatie gebracht.
woningbeschietingen.

OMW 12. | Toezeggingen aan getuigen Wens om regeling inzake toezegging aan * Op 23 april 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de

getuigen te verruimen. zaak Passage. Een concept-kabinetstandpunt voor de

verruiming van de toezeggingen is -grotendeels- reeds

voorbereid.

« Beleidsbrief wordt waarschijnlijk najaar 2019 naar TK

verzonden.
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Overzicht Ondermijningswetgeving

Er wordt momenteel door JenV, OM, politie en FIOD verderOMW 13. | Ontneming crimineel vermogen | Wens om versterking juridisch instrumentarium

om crimineel vermogen af te pakken. gewerkt aan de door rechtshandhavende arganisaties

geidentificeerde knelpunten.

OMW 14. | Uitbreiding artikel 140 WvSr Wetsvoorstellen gericht op verdubbeling * Wetsvoorstel is op 16 mei 2019 aangenomen door de TK .

(criminele organisaties) strafmaat illegaal bezit automatische wapens en |+ Op 4 september 2019 is de memorie van antwoord inzake het

verhoging
strafmaat voor

daders die zware
wetsvoorstel actuele delictsvormen uitgegaan naar de EK.

elicten plegen in georganiseerd verband.
Binnenkort zal de EK in de procedurevergadering bepalen of er al

dan niet een plenaire behandeling volgt.

OMW 15. | NPS (Nieuwe Psychoactieve NPS zijn een vorm van synthetische drugs, die + De staatssecretaris van VWS bereidt een wetsvoorstel voor

Stoffen) de effecten van drugs zoals ecstasy, speed, waarmee de productie van en de handel in NPS strafbaar

cocaine en cannabis nabootsen. kunnen worden gesteld.
« Dit wetsvoorstel zal binnenkort in consultatie gaan.

OMW 16. | Precursoren Niet-geregistreerde stoffen die (uitsluitend) * Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke
worden gebruikt voor de drugsproductie aanpak ondermijnende criminaliteit

* Consultatie is op 11juli jl. van start gegaan en loopt tot 1

oktober.

OMW 17. | Criminele binnendringers Strafoaarstelling van het binnendringen op * Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke
containerterminals op havens en luchthavens. aanpak ondermijnende criminaliteit

© Consultatie is op 11 juli 2019 van start gegaan en loopt tot 1

oktober.

OMW 18. | Kosten verhalen Voorstel om mogelijk te maken dat de rechter * Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke
bij een veroordeling kan opleggen dat de kosten

aanpak ondermijnende criminaliteit
in verband met het vernietigen van gevaarlijke,

C Itati 11 juli 2019 tart loopt tot 1
inbeslaggenomen stoffen (zoals illegaal

* GConsultatie Is op 22 jull van s gegaan en loopt to}

vuurwerk en bij opruimen drugslabs) door de oktober.

veroordeelde worden beteald.

OMW 19. | Strafverhoging bedreiging Voorgesteld wordt de strafmaat voor bedreiging | « Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke
te verhogen van 2 tot 3 jaar gevangenisstraf.
Voor de bedreiging van burgemeesters en

andere bestuurders komt hier nog een derde bij
(max 4 jaar gevangenisstraf).

aanpak ondermijnende criminaliteit

Consultatie is op 11 juli 2019 van start gegaan en loopt tot 1

oktober.
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Toelichting
Ik zegde de Kamer al toe positief te staan tegenover de

verzoeken in deze motie. Onder gezag van de minister van

JenV en de politie zal een interventieteam ondermijning
worden ingericht. Uw Kamer zal hier binnenkort nader over

worden geinformeerd. Daarbij zal ook worden ingegaan op

dekking en Zo nodig de extra inzet van (incidentele) middelen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omvang van de drugscriminaliteit en de

daarbij behorende ondermijning van de rechtstaat vormen

aanneemt die niet te tolereren zijn in onze Nederlandse

democratische rechtsstaat;

overwegende dat de georganiseerde misdaad alleen kan

worden bestreden door een georganiseerde, effectief

samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en

middelen én met een lange adem;

verzoekt de regering te bezien hoe en op welke termijn een

Interventieteam Ondermijning kan worden ingericht, waarin

recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst,
arbeidsinspectie en jongerenwerkers samenwerken, met de

enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware

jongens grote sommen geld te ontnemen;

verzoekt de regering om, waar nodig via noodwetgeving, het

mogelijk te maken dat binnen dit team alle relevante informatie

gedeeld kan worden en er zo grotere doorzettingsmacht is om

de georganiseerde misdaad een slag te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Heerma

Dijkhoff
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To: BD/DGPenVi__5.1.2e  |@minjenvnl];|_§12e | 512 - BD/WODCICRS[___5.42e  |@wodc.nl]
From: Parlementair - DGPenV

Sent: Fri 9/20/2019 7:32:30 AM

Subject: Uitkomst Algemene Politieke Beschouwingen

Received: Fri 9/20/2019 7:32:33 AM

Collega’s,
Na twee lange dagen debatteren is gisterenavond in de Tweede Kamer gestemd over 31 moties (zie bijlage). Het

resultaat voor de politie is als volat:

buiten verzoek

-Interventieteam ondermijning (Heerma, Dijkhoff). Verzoekt de regering te bezien hoe en op welke termijn een

interventieteam van politie, KMAR, Justitie, FIOD, douane, belastingdienst en arbeidsinspectie kan worden

ingesteld, en hoe binnen dat team waar nodig via noodwetgeving alle relevante informatie gedeeld kan

worden en doorzettingsmacht ontstaat.

De volledige teksten van de moties zijn hier te vinden.

Groet,
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Moord op de advocaat 5.1.5 samenstelling van team bescherming beroepsgroepen
democratische rechtsorde

Met de moord op de advocaat in Amsterdam is het aannemelijk dat er wederom een grens is

overschreden door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dit raakt aan het fundament

van onze rechtsstaat en is een enarme klap, in het bijzonder voor advocaten, het OM, de politie en

de rechtspraak.

Eris één team ingericht onder regie van de NCTV. Onder dit team vallen: (1) het Team Grootschalig
Bewaken en Beveiligen (TGBB) en (2) een werkgroep bredere aanpak beroepsgroepen. Het TGBB en

de werkgroep leggen verantwoording af aan een stuurgroep bestaande uit de NCTV, de Korpschef

en de voorzitter van het College van PG’s.

(1) Het TGBB met vertegenwoordigers van het OM en de politie kijkt allereerst naar de

consequenties die deze gebeurtenis meebrengt voor veiligheid van individuen die betrokken zijn bij

de onderzoeken die raken aan het proces tegen| 512e | Waar beveiligingsmaatregelen binnen

het stelsel bewaken en beveiligen op basis van concrete dreigingsinformatie worden genomen,
beziet het TGBB of voorstelbaarheid (nabijheid, zichtbaarheid, invioed op het proces) of het te

beschermen belang aanleiding geven om op korte termijn maatregelen te nemen rondom deze

betrokkenen. Op deze wijze zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit het stelsel bewaken

en beveiligen samengebracht die nodig zijn om de beveiligingsmaatregelen te activeren en/of te

intensiveren. De verschillende bij het stelse| betrokken organisaties leveren alle benodigde

(dreigings)informatie en gemeenschappelijke expertise. Het TGBB kan schakelen tussen het

decentraal- en rijksdomein. Het zorgt daarmee voor samenhang in de uitvoering. Het TGBB neemt

de uitvoering van de voorgestelde beveiligingsmaatregelen ter hand.

(2) Parallel bekijkt de werkgroep bredere aanpak beroepsgroepen welke consequenties deze

gebeurtenis heeft voor de bewaking en beveiliging en voor de weerbaarheid van beroepsgroepen

die direct of indirect betrokken zijn bij de aanpak van de georganiseerde ondermijnende

criminaliteit. De werkgroep treedt daartoe in contact met deze beroepsgroepen. Het gaat daarbij om

o.a. advocaten, officieren van justitie, rechters, griffiers, burgemeesters en journalisten. Bezien

wordt of de kaders en uitgangspunten voor bewaken en beveiligen van personen die betrokken zijn

bij de aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit aanpassing behoeven, waaronder

het creéren van meer balans tussen informatie-gestuurd beveiligingsmaatregelen treffen of

beveiligingsmaatregelen treffen op basis van voorstelbaarheid. Eveneens wordt bezien of op basis

van de inschatting van de dreiging beveiligings- of andere maatregelen nodig zijn, die onder de

verantwoordelijkheid van de werkgever, het decentraal gezag en/of de verantwoordelijkheid van de

Minister van Justitie en Veiligheid in het rijksdomein moeten worden genomen.

(3) Op basis hiervan worden de onder (1) genoemde maatregelen voor direct betrokkenen al dan

niet aangepast of bestendigd en wordt bezien of de kring van direct betrokkenen moet worden

beperkt of uitgebreid.

Door onder regie van de NCTV een team samen te stellen kan snel en adequaat gehandeld worden

om bescherming te bieden aan betrokkenen bij het proces en beroepsgroepen die dit nodig hebben.

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande verantwoordelijkheden van het stelsel bewaken en

beveiligen, expertise, rollen en bevoegdheden vanuit de verschillende betrokken organisaties.

Dit team houdt zich niet bezig met het strafrechtelijk onderzoek dat de hoogste prioriteit heeft van

OM en politie.



To: BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.26 e] 124,
Sent: Mon 9/23/2019 2:48:05 PM

Subject: Versnelling slagkracht ondermijning

Received: Mon 9/23/2019 2:49:31 PM

fiche ondermijning uitgebreid.1.0.docx

Beste

Hier nog even vertrouweliyk biyygevoegde notitie die naar is gegaan. Als we (met de Minister) willen

voldoen aan de motie Heerma, Dijkhof biedt deze notitie voldoende handvatten. Het is geen separaat, nieuwe opzet is, maar

meer een versnelde en krachtige implementatie van onze Visie & Strategie bestrijding Ondermijning.

We hebben geprobeerd de input van alle partijen mee te nemen en ons toch te beperken tot anderhalf A4.

Die ontwikkelingen en ook de lijn die we kiezen is mondeling afgestemd met partners zoals de FIOD, het OM/PAG, leden

vanuit het SBO,5124 etc

De aantallen die genoemd worden zijn uiteraard discutabel maar de eenvoud is dat verdunning van het voorstel ook

vermindering is van de slagkracht vv.

Wens mbt I&V-diensten kan worden vertaald naar een nauwe samenwerking met de strategische informatiepositie,
Kennis&Inzicht.

Belangryk is dat de politie bij de (nter)nationale bestrijding georganiseerde criminaliteit, de regie en codrdinatie behoudt.

Vriendelijke groet

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde() toesteunmmg kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is nict tocgestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

gehemmbhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te nformeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: 5.1.2e |fral[ 5.1.2e | - BD/DRC/IGCI 5.1.28 @minjenv.nl]; | 5.1.2e

a
5120], -

BD/DGPenV/PPBTIPBO]_5.1.2e _|@minjenv.nlq| 5.1.28

BD/DRC/GC{ 5.1.28 @minjenv.nl],[|_51-2e _[, [5.1.2 Be raDDRUGC{ 51.2e  |@minjenv.nl]
From: =‘ [8.1.2e] [5.1.2e |] 5.1.2e |- BD/DRC/GC

Sent: Mon 9/23/2019 4:56:37 PM

Subject: RE: Reactie hoofd Zeehavenpolitie op narco brigade

Received: Mon 9/23/2019 4:56:38 PM

Goede vragen en pleidooi mbt HARC team snap ik ook. Zijn deels vergelijkbare vragen die we vanmiddag (en ook eerder

vorige week) onszelf ook gesteld hebben. Zie mijn reactie in hoofdletters.

Gr

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[ 51.2e |.fot [ 5.1.2¢ |, - BDDRC/IGC {___5.1.2e @ininjenv.nl>

Datum: maandag 23 sep. 2019 6:28 PM

Aan:[5.1.2¢|[6.1.2¢|2¢ || 5.1.2e |] 5.1.2 - BD/DRC/GC 4 $.1.2e (@minjenv.nl>,| §.1.2e Lf. 9.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

5.1.2e |@minjenval>. | 5.1.2€ |- BD/DRC/GC
5.1.2e \@minjenv.nl>|_512e ][5.12eB> |- BD/DRC/GC | 5.1.2e (@minjenv.nl>

Onderwerp: Reactie hoofd Zeehavenpolitie op narco brigade

Gaan we drugs op zich aanpakken of ondermijnende / georganiseerde criminaliteit? DAT

LAATSTE, MAAR MET FOCUS OP DRUGS EN CRIMINELE GELDSTROMEN

Willen we incidentgericht of probleemgericht werken? HET LAATSTE

Gaan we voor zaken of effect? HET LAATSTE. MAAR ZONDER ZAKEN DRAAIEN HEB JE OOK

GEEN EFFECT.

Willen we meer samenwerking en infodeling tussen overheidsdiensten of willen we elite-eenheden

die in afzondering kunnen werken? HET EERSTE MAAR DAT STAAT LANDELIJKE BUNDELING

VAN CAPACITEIT EN EXPERTISE NIET IN DE WEG

Gaan we schuiven met opsporingscapaciteit of moet er uitbreiding plaatsvinden? BEIDE

Als het uitbreiding is hebben dan voldoende capaciteit bij ondersteunende diensten als OT, AT NFI,
TR, ete? GOEDE VRAAG, WE HEBBEN NU ALLEEN KETENEFFECTEN MEEGENOMEN

Ik vrees dat hier nog even goed over nagedacht moet worden voordat we kunnen stellen dat dit

een goed idee is. Ik heb voor de korte termijn nog wel een ander voorstel. Verdubbel het HARC-

team. Dat kan nu minder dan de helft van de aangetroffen drugspartijen in de haven onderzoeken.

Bij de rest komen we niet verder dan vernietigen van de drugs zonder verder onderzoek. Een echte

quick win met een investering van slechts 1

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: 5.1.2e
| [5.1.28] - Bae

ooo ree
emmen nl

Ce: 5.1.28 | fa] [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__51.2e |@minjenv.ni]
From: 5.1.2e],[5.1.2e |]5.12e)2e |- BD/DRC/GC

Sent: Wed 9/25/2019 5:17:29 AM

Subject: Graag bespreken

Received: Wed 9/25/2019 5:17:30 AM

[5.120 ik spreek vandaag graag even met je over:

- politie werkt nog te veel solo by plan anti-drug sbrigade. Ze hebben de lead, maar hoe krijgen we nu op korte termijn een

afgestemd plan politie-FIOD-OM? Minister zal daar deze week wel zicht op willen. Ik bel vandaag weer met OM, maar hoe

loopt jullie lijn richting politie?
- wat geven we de politie mee als bovengrens voor hun claim? Laatste versie zette nog in op 450 fte extra. Dat lykt me
kansloos. Maar we moeten ze wel zsm een richting en een opdracht meegeven. Wat is jullie idee daarbij?
- gesprek Minister-Aboutaleb voorbereiden ivm 171 fte

- idee van kwartiermaker anti-drugsbrigade: wie zou in beeld komen?

Gr[5**]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:[_5.12e| [81.2e]-BD/DGPenV/PPBT/PBO <__51.2e  \@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 24 sep. 2019 6:00 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e| 512e}2e }BD/DRC/GC <__5.1.2e  |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: briefregioburgemeesters. VNG, G40, NGB

Eens..

(52e}[ 5.1.28 |
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering

DGPenV

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

9.1.2e|Theos|| 5.1.2€ |@minjenv.nl

wasn

eenenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jeny

Voor een rechtvaardige en vellige samenleving

[ 54.2e  |[5.1.2e|[511.2e } BD/DRC/GC
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 17:48

Aan: [8.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: brief regioburgemeesters, VNG, G40, NGB

Ok. Bereiden jullie dat voor?

Ander punt: zou denk ik verstandig zijn als er een stevige kwartiermaker wordt aangezocht om dat interventieteam ism

betrokken partijen op- en in te gaan richten.

Zou een zichtbare eerste stap kunnen zijn. En dan kunnen we ook een deel van de uitwerking wat naar achteren

schuiven.

Wat lijkt jou?
or [5

‘'---onden met BlackBerry Work
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ae ee
blackberry.com)

Datum:[ Ste 24 sep.S019 5:24 PM

Aan: [8.1.26] |8.1.2¢ | [12.28 |BD/DRC/GC-4_5.1.2e  |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: brief regioburgemeesters, VNG, G40, NGB

Ik besprak dat al me Aboutaleb maakt nu rondreis door de Antillen. Minister moet wel zo rond vrijdag bellen denk ik.

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s.
Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering

DGPenV

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2@ |@minjenv.nl

wg

tie E iminjenv.nl
www. riiksoverheid.nl/jeny

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[ 5.1.2e  |[5.1.2e].[s12[1.2e | BD/DRC/GC
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 16:57

Aan . -8D/DGPenv/PpBT;[_5.1.2e|,
{3} [5.1.2e |, - BD/DRC/GC

5.1.2e [5.1.2e|fi}[ 5.12 |
Onderwerp: FW: brief regioburgemeesters,VNG, G40, NGB

Collega’s
Deze brief is overwegend een steunbetuiging voor een landelijk team. Maar in de derde alinea lees ik een verkapte stellingname dat de 171 fte

2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO;e|,-BD/DGPenV/PPBT/PBO;

waarvan we hadden gemeend dat die nu kunnen worden ingezet, in de regio’s moeten blijven.

Ik denk dat de Minister snel in actie moet komen richting Aboutaleb/Halsema ter voorbereiding van gesprek in LOVP op 28-10.

Als we de 171 fte niet als korte-termijn-stap, evt tijdelijk- kunnen inzetten op landelijk niveau totdat er extra capaciteit gerealiseerd is, gaat er

de komende

jaren niks bewegen. En dan kan de minister gene uitvoering geven aan de motie Heerma cs.

Pakken jullie deze actie richting Minister op, cf eerdere suggestie van om de minister begin oktober te laten bellen met Aboutaleb?

Gr

Van: 1.2e] (Regioburgemeesters) [_512e —_ |@regioburgemeesters.nl]
Verzonden: ansdaa

24 september 2019 16:28

2] BD/DRC/GC;|6.1.26| {+4,

(Regioburge meesters)
|.

- BD/DGPenV/PPBT

Hierbij de brief vanuit regioburgemeesters, VNG, G40 en NGB over het interventieteam zoals ie is verstuurd aan de kamerleden.

heeft reeds eerder contact gelegd hierover.

We begrepen van OM dat ze al in gesprek zijn over inbedding etc. We sluiten graag aan waar mogelijk.

ERE | 5.1.2e

5.1.28 |

Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
5.1.2e |5.1.2e

| §.1.2e |@regioburgemeesters.nl

www.regioburgemeesters.nl

Regioburgemeesters
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Sent

Subject: Doorst: DGRR> Bijdrage aan dé aanpak georganiseerde drugshandel

Received: Wed 9/25/2019 6:33:44 AM

Van:8t2e
Datum: 24 september 2019 om 20:47:19 CEST

Aan: [°-1-2e] 5.1.2e

=
5.1.28 | +2¢])| 8.1.26 | [or2e](612e|)| 5.1.26

cc 5.1.2e [9.1.26] (12 )[| 5.1.2e [[5.1.2e]( 5.1.2e f)
Onderwerp: RE: DGRR» Bijdrage aan de aanpak georgamiseerde drugshandel

|

[es zee |

Allen,

Dank voor de info. M.i. zou de lijn moeten zijn dat we zelf formuleren wat de strategische doelen zijn, welke kennisbehoefte daaruit volgt en wie

daarbij de aangewezen te betrekken partijen zijn: academisch, (toegepast) wetenschappelijk (a la (5.1.5) en soms bedrijven. Een mix zou ik het

mooiste vinden waarbij een academische lijn, een toepaste en evt productontwikkeling op elkaar aansluiten op verschillende deelgebieden (bijv

gedragswetenschap, criminologie, forensisch, chemische analyse etcetc).

Dat we andere partijen moeten betrekken staat voor mij als een paal boven water. Qok hebben we goede ervaringen met inzet van

wetenschapper in enkele (ook operationele) teams, en|5 s weliswaar een belangrijke partner, maar wmb is het één van vele en niet een

exclusieve leverancier. Het is inmiddels wel zo dat w amenwerking met_2.1.9 koed ingeregeld hebben dus als we wat met ze willen danis de

route daarvoor ons goed bekend. Maar het feit dat elatief goed geregeld en is en de rest (helaas) minder, is geen reden alles daar te

leggen.

Overige aandachtspunten:
- Mail is algemeen opgesteld wat denk ik ook niet anders kan in deze fase, maar er zijn bb ideeen bij[5.1.5dus dat zou meer uitgewerkt

moeten worden

- 11 fte is veel, en als de inzet voor dit team ten koste gaat van andere huidige kennisopbouw programma’s moeten we kijken wat daar de

gevolgen voor de andere programmalijnen: als alle goedd 5.1.5 |naar nieuwe programma gaan zitten huidige programma’s mogelijke

met “mindere’{5.1.5]collega’s. Het kan ook iets betekenen voor de prioriteringin huidig[5.1.5\verk. Ik ben niet op voorhand tegen maar

gevolgen moeten we denk ik wel even inzichtelijk maken
- Een deel onderwerpen waai ondermijning kennis opgebouwd moet worden zit al in bestaande kennisopbouw programma’s van

politie, NFI en/of JenV we moeten de reeds opgebouwde kennis zelf ook veel beter gaan benutten (hetgeen in verschillende

vakgebieden in verschillende onderzoeken ook is aangetoond, meest recent doof 5.122 )
- Bij evt klus voor kunnen hun wetenschappers denk ik pas gericht aan de bak als iemand er op kan sturen, wat betekent dat wij zelf

moeten weten wat we willen/waar we dus op willen sturen

- Even opletten dat we evt inzet het via ons eigen politie programma laten lopen en niet via JenV— ik zit liever zelf aan het stuurals het om

politie gaat.
5.1.2e]/ 5.1.2e jen{ 51.2e __|als opdrachtgevers van de Kennisopbouw voor Politie -[514Jaan resp. politie en

okt a.s.—indien nodig/gewenst kunnen we dit daar ook meenemen.

Graag bereid verder mee te denken indien gewenst,

Vriendelijke groet,
5.1.2¢

Politie | Staf Korpsleiding | Directie Strategie en Innovatie | Team Technologie en Innovatie

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Hoofdbureau van Politie

Nieuwe Uilleg 1

2514 BP Den Haag

lijde spreken elkaar 2

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 15:59

Aan 5.1.2e =);[ 542 |, [542] Grad) [5.126 | [5126]2e|
6.t2e [S12|(bra|); 5.1.20 |e,(5.120 );[ s12e — |fral,)

Onderwerp: RE: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel
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Ik lees het verzoek anders, niet als ‘vooral aan[5.15|denken’, maar als ‘neem bestaande raamcontract mee voordat extra financiering op
innovatie wordt geclaimd’.
Heb 5.1.26] (cc) gevraagd naar onderstaande te kijken vwb de ruimte die de afspraken rondom meerjarige inzet van den. Maar lijkt me

vooral ook aan de portefeuille om te articuleren welke technologische en sociale innovatie nodig is voor de realisatie van de plannen, zodat

vervolgens kan worden bekeken in hoeverre het aanbod var{5.1.5 jhier in past.

Wanneer is uitsluitsel nodig?

Van: f=)
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 14:56

Aan:| 5.12e | [512 Grady 5.12e  |@politie.nt>;[ 51.2e | [5122e ff 5.12e — |@politie.nl>; [512 512 why
5.1.2e |@politie.nl>

cc: 5.1,2e [o.1 29 )< 5.1.2e |@politie.nl>;] 5.1.2e | 51.26 .( 5.1.28 )¢ 5.1.26 |@politie.nl>
Onderwerp: FW: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel

Dag collega’s,

Bij deze het verzoek

innovaties en technologie.

|; voor het geval dat jullie heir nog niet van op de hoogte waren; de politie heeft een soort raamcontract met [5.1.5] m.b.t. innovatie.

Dus inderdaad

De relatie met{5.

Dus ik richt deze mail ook aan|

Met vriendelijke groet,

§.1.2€

5.1.2e

Politie | Directie Operatién| Beleidsontwikkeling
Nicuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

werkdagen: ma/di/do/velj

bij de uitwerking van het interventieteam Ondermijning voor wat betreft de inzet van

Ide logische partner om aan te schakelen voor dit soort zaken.

wordt onderhouden door onze Directie Strategie & Innovatie.

zodat zij alvast kan nagaan welke ruimte er isom oor deze opgave aan te schakelen.

Van: -BD/DGPenV/PPBT/PBO | 5.1.2e —— |@minjenv.nl]
Verzonden: dinsdag eptember 2019 14:42

Aan{ 5.1.28 5.12e  |@politie.nl>
Onderwerp: FW: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel
Beste

Hierbij de mail die de minister heeft ontvangen van[__5.1.2e|
Verzoek is om dit voorstel van [5. ee te nemen in de uitwerking van de motie (interventieteam ondermijning).
M.b.t. de financiering lijkt het ons verstandig om de mogelijkneden van het bestaande contract van de politie met[5.1.5] jierbij als uitgangspunt

te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.28

1.2e

Ministerie van Justitie en Ve

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling
lurfmarkt 14/ | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

enrechtvaardige samenleving

Van 5.1.2e | 5.1.2e @l

Datum: maandag 23 sep. 2019 3:18 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL ¢ 5.1.2 \@ minjenv.nl>

Onderwerp: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel

Hooggeachte heer Grapperhaus,

Langs deze weg wil ik u het voorstel doen de op te richten brigade in de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit te versterken

met de inzet van wetenschappers die kijken naar de toepasbaarheid van nieuwe innovaties en technologie. Hieronder zal ik dit

nader toelichten:

Huidige inzet en ervaring

Op dit moment zijn in directe samenwerking met organisaties als het Openbaar Ministerie, de politie en de Taskforce Brabant —

0016



Zeeland wetenschappers actiefin de aanpak van ondermijning en georganiseerde misdaad. U heeft hier kennis van genomen

tiidens uw werkbezoek aan/5 in oktober 2018. Deze inzet bestaat onder andere uit gedragswetenschappers, de toepassing van

nieuwe Al systemen (onder andere bij, 5.1.8 _), sensoriek en camerasystemen (zoals bij de ontwikkeling van sensing voor

de politie en analyse systemen voor|_5.1.5) en de toepassing van systeemanalyses voor zware criminaliteitsvormen als mensen- en

drugshandel[5.1.5 werkt hierin samen met bedrijven en universiteiten vanuit het strategisch partnerschap dat eind 2017 in de

Brede Bestuursraad van uw ministerie is gesloten en in beginsel onder een rijksbijdrage via het ministerie van EZK.

Planvorming en mogelijkheden

Na de meerjarige inzet in de aanpak van ondermijning en een aantal voorbeelden zoals hierboven genoemd werken wij de

afgelopen maanden samen met het NFI, in afstemming met het OM en DGRR, aan een voorstel om wanuit forensisch perspectief de

aanpak van synthetische drugs te versterken. Dit vanuit het perspectief dat technologische ontwikkeling in de logistieke keten, de

versterking van de identificatiemogelijkheden van labs en grondstoffen en versnelde ontwikkeling van inzetbare middelen voor

politie en FIOD een belangrijk viiegwiel vormen in de aanpak. De gedachtelijn en inzetbare resources vanuit dit voorstel zijn gezien

de ernst van de problematiek te verstellen met een inzet in de op te richten brigade.

Voorstel

Met een keuze voor het ‘vliegwiel’ van technologieontwikkeling en innovatie stellen wij voor een team van circa 10

wetenschappers onder aansturing van een ervaren projectleider aan het team toe te voegen. De opdracht is enerzijds de inzet van

nieuwe middelen voor de brigade zelf, maar ook het versneld bijdragen aan ontwikkelingen in de keten mede door het uitvoeren

van analyses, scans en advies. Het betreft hier wetenschappers die gescreend zijn en gewend te werken voor de nationale en

internationale v heid. Aangaande de financiering wil ik op de eerste plaats helder maken dat het hier geen aanbod betreft om

meer werk voo Ite generen. De mensen die het betreft zitten meerjarig vol met werk dat opnieuw geprioriteerd moet

worden. Bij een langdurige inzet van wetenschappers en hun modellen en laboratoria is een vergoeding van de uren een

noodzakelijk proces waarvan de coérdinatie loopt via bureaus SG van uw ministerie middels een verhoging van de rijksbijdrage

vanuit EZK.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

:

5.1.2e

£512

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 5janvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor uis bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

w2----------------------- Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is witsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en 7ij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

00jG imboudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.



Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te nformeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| 5.1.28 @minjenv. nl]

Ce: 5.1.2e |, 5.12e}.1.2e - BD/DBO| 5.1.2e @minjenv.nl];[ 5.1.2e |[ s12e }1.2e

BD/DCOM/P&B] —5.1.2e  |@minjenv.ni]
{|From: BD/DCOM/P&B

Sent: Wed 9/25/2019 11:04:06 AM

Subject. FW: EXTRA TEKST, NPO Politiek, 15.32 uur: Persconferentie minister-president Rutte na afloop van de wekelijke
ministerraad

@

Received: Wed 9/25/2019 11:04:07 AM

Hoi Ferd,
Hieronder zie je de witgeschreven tekst van de persconferentie van Rutte afgelopen vrijdag.
Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van[ S420 \5028 l@mina2 nl>

Datum: woensdag 25 sep. 2019 12:58 PM

Aan: Et2eBe - BD/DCOM/P&B | 5.1.2e \(@minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e
. F| 5.1.2e @rminaz nl>

Onderwerp: EXTRA TEKST, NPO Politiek. 15.32 uur: Persconferentie minister-president Rutte na afloop van de wekelijke ministerraad

lred45487extra

20-09-2019, NPO Politiek, 15.32 wur

PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENT RUTTE NA AFLOOP VAN DE WEKELIJIKSE MINISTERRAAD

Begintijd: 15.32 uur

Eindtijd: 16.12 uur

Aanwezig RVD: Schrover, De Quaasteniet
Aantal persberichten: 2

RUTTE

Ja misschien een paar inleidende woorden, want we hebben elkaar deze week natuurlijk heel veel gezien al. In de eerste plaats
toch nog maar een keer gezegd: het is week van uitersten. Gisteren ook al gememoreerd, met aan de ene kant Prinsjesdag, wat

natuurlijk een prachtige dag is met alle vertoon van de Staat, de tradities, de Troonrede, de pracht en praal van de njtoer. En

tegelijkertijd de afschuwelijke moord op advocaat En die is ongekend. Ik wil dat ook hier toch in deze

persconferentie nog een keer zeggen. We hebben er met de ministerraad ook lang over gesproken. Een aanslag op onze

techtsstaat, opnieuw een grens overschreden. En daar moeten we ons met onze volle macht en met alle kracht die de Staat heeft

tegen verzetten. Het is van levensbelang dat de mensen die voor ons allemaal in het veld verschijnen, om het rechtssysteem te

laten functioneren, onze advocaten, mensen bij het OM, onze rechiters, journalisten, iedereen die betrokken is bij rechtspleging,

bij verslaglegging, bij openbaarheid, dat die hun werk in veiligheid kunnen doen. Het onderzoek nu, Ferd Grapperhaus, heeft

alle maatregelen bekend gemaakt die we in initieel hebben genomen direct in de uren en dagen daarna. Het onderzoek naar de

toedracht heeft de hoogste prioriteit. Met het oog op opsporing van dit type zaak richten we ook, zoals u weet, een speciaal
interventieteam ondermijning op. Daarmee willen we bundelen alle diensten, alle betrokkenen bij dit soort vreselijke
criminaliteit, zodat vooral snelheid kan worden gemaakt. Dat informatie sneller kan worden uitgewisseld in lijn met alle

wetsvoorstellen die al door de Kamer zijn of bij de Kamer aanhangig zijn en ook die wetsvoorstellen zullen opnieuw, heb ik

gisteren in de Kamer gezegd, wegen om te kijken om te kijken of we daar nog verder dingen in kunnen aanpassen om zeker op

dat punt van snelheid, op dat punt van informatie-nitwisseling nog verder verbeteringen aan te brengen. En we komen op korte

lernmijn vanuil hel kabinet, Ferd Grapperliaus zal er een bref over sluren, nadere voorstellen, aan ullende maaltregelen om die

integrale aanpak van deze criminaliteit ook inderdaad te versterken. Het is een complex gevecht, deze rechtstaat zal dit winnen,

naar het is een complex gevecht. Het wordt allemaal niet makkelijk gemaakt. Maar het is een gevecht wat we zullen winnen.

Tot slot, heel kort, volgende week ben ik een paar dagen niet in Nederland, maar met een delegatie in New York bij de

Algemene Vergadering van de VN. Vanaf zondagavond vertrek ik. Ik ben zelf woensdag terug, maar een aantal anderen zijn er

0017



langer. De Koning en Koningin zijn ook in New York volgende week. Dat is een mooie gelegenheid om daar in dat forum van

de VN te praten over belangrijke thema’s als klimaat, uiteraard, internationale handel. Wat kunnen we doen om spanningen in

de wereld te verminderen en het versterken van de multilaterale samenwerking. Dus veel te doen volgende week. Ik ben zelf op

tid terug omu hier weer te zien, vrijdag. Ik ben zelfs dacht ik woensdag al weer terug.

FRESEN (NOS JOURNAAL)
Meneer Rutte, u zegt, en dat klinkt natuurlijk stoer en daadkrachtig: dit gaan we winnen. Maar wat bedoelt u daar dan eigenlyk
precies mee? Want de verhalen in het buitenland en ook de deskundigen hier in Nederland zeggen: dit is een strijd, die

industrie is al zover, dat ga je niet meer winnen. Wat bedoelt u als u zegt: die strijd gaan we winnen? Wanneer heeft u

gewonnen, laat ik het zo zeggen?

RUTTE

Een van de indicatoren daarvoor zal zijn dat mensen die de keuze moeten maken tussen kies ik voor de goede kant van de weg,

of kies ik voor de donkere kant van de weg. Kies ik voor de rechtstaat. of kies ik voor de criminaliteit. De mensen die de keuze

voor het goede willen maken, maar zich misschien in sommige gevallen onder druk gezet voelen om de keuze aan de verkeerde

kant te maken, dat zij weten dat de Staat aan hun kant staat. Dat die keuze de goede kant op gaat. Dat is een van de indicatoren.

Ander indicator is natuurlijk dat wij stap voor stap dit probleem kunnen terugdringen, weer onder controle kunnen krijgen.
Nederland zal natuurlijk altijd in een open democratische samenleving, is helaas altijd een vorm ook van criminaliteit aanwezig
die we met elkaar moeten bestrijden. Maar wat we moeten bereiken is waar dit nu toe lijkt te groeien, dat we dat in omvang

kunnen terugduwen en slap voor stap ouder controle kunmen krijgen.

FRESEN

Denkt u dan ook aan een samenleving waarin geen liquidaties eigenlijk meer mogen plaatsvinden, kunnen plaatsvinden?

RUTTE

Uiteraard lijkt mij dat een antwoord daarop is ja. Dat we dat niet willen. Maar dat zal niet morgen gerealiseerd zijn. Dit vraagt
echt een lange adem. Het vraagt aandacht, het vraagt vasthoudendheid, het vraagt breed politiek draagvlak. Dat was er gisteren
in de Tweede Kamer van SP tot en met PVV. Alle politieke partijen staan achter deze aanpak.

FRESEN

Een van de dingen die je ook hoort is: er zal geld bij moeten wil je het echt terug kunnen dnngen. Meer dan wat er nu al wordt

uitgetrokken door het kabinct. Grapporhaus heeft cr ook al cen paar kcer op gchint deze weck dat hij daarover het gesprek wil

voeren in het kabinet. Hoe kijkt u daar tegen aan? Komt er inderdaad structureel meer geld voor deze bestnj ding?

RUTTE

Er is al structureel heel veel extra geld uitgetrokken in het regeerakkoord en ik heb deze week bij de APB gezegd dat wi later

dit jaar, de komende weken, gaan kijken wat er mogelijk is om in ieder geval incidenteel nu extra geld uit te trekken. En dat

zou bijyoorbeeld al kunnen helpen als je praat over de aanpak van ondermijning, dan helpt het al als je daar geld kunt

toevoegen aan het incidentele geld. En wat we structureel gaan doen dat wordt dan later weer bekeken.

FRESEN

Even over de beveiliging van advocaten. Er is nu een advocaat die zich eventueel beschikbaar wil stelen om de kroongetuige te

gaan bijstaan. Hoe kijkt u daar nou naar? Want een van de effecten van deze aanslag was natuurlijk dat advocaten heel

terughoudend zullen zijn en dat is natuurlijk het slechtste wat je eigenlijk kan hebben in een rechtstaat. Als advocaten hun werk

niet meer kunnen of durven te doen. Hoe kijkt u naar zo’n verhaal van iemand die zegt: ik wil het wel doen? Die zal dan

waarschijnlijk ook iets verwachten van u ofvan de overheid.

RUTTE

Twee delen in uw vraag. In de eerste plaats: ja, het is heel belangrijk dat mensen advocaten kunnen krijgen, zich laten

verdedigen. Dat kunnen hele vreselijke criminelen zijn die recht hebben in een rechtssysteem om door een advocaat

vertegenwoordigd te worden in een rechtszaak, verdedigd te worden in die rechtszaak. Het is van levensbelang voor het

functioneren van de democratie, van de rechtstaat, dat mensen zich daarvoor beschikbaar stellen. Wat vervolgens van belang is

dat we daarbij alles aan doen om te zorgen voor de veiligheid van deze mensen. Ik kan nooit op individueel niveau met u een

gesprek aangaan wat dan die beveiliging is, maar wat Ferd Grapperhaus ook meteen woensdag heeft aangekondigd is dat hij de

NCTV in zijn veiligheidsral, niet in de terrorismebestrijdingsrol, het gaat natuurlijk om de veiligheidsrol van de NCTV, de V

van NCTV, heeft gevraagd om samen met alle diensten en dat is dus met het OM, met politie ,
om heel nauw samen te werken,
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om alle consequenties in kaart te brengen voor de beveiliging.

FRESEN

Het gaat eigenlijk om het functioneren van de rechtstaat als dat niet meer gebeurt.

RUTTE

Dat is wat is wat ik net zei. lets preciezer.

LAMBIE (RTL NIEUWS)
Meneer Rutte, zijn we de strijd nu aan het verliezen dan?

RUTTE

Nee, die strijd gaan wij winnen. We zijn er ook heel druk mee bezig. Al eigenlijk vanaf het vorige kabinet en de afgelopen paar

jaar verder geintensiveerd. En daar zijn wij allemaal, als samenleving, dat is niet alleen een zaak van het kabinet of van de

politiek, dit is een zaak van de hele samenleving, maar uiteraard het kabinet heeft de machtsmiddelen in handen, de

staatsmachtsmiddelen via politie en justitie. Wy zullen die strijd winnen.

LAMBIE

Maar hebben we hem niet al verloren als je ziet wat er afgelopen week gebeurd is?

RUTTE

Nee, die hebben we niet verloren. Verloren, dan knijg je situaties zoals in sommige andere landen, waarbij boven- en

onderwereld aan elkaar vervlochten zijn geraakt. Dat is in Nederland gelukkig nauwelijks tot niet het geval. Ik zei net al, er zijn
mensen die voor de keuze staan: Kies ik voor het goede of voor het kwade? En die willen kiezen voor het goede. Ik vind een

van de belangnijkste indicatoren of we deze strijd definitief gaan winnen dat die mensen dan kiezen voor het goede en niet zich

gedwongen voelen te kiezen voor het kwade.

LAMBIE

Kunt u een maatregel noemen die het kabinet nu overweegt om snel in te voeren?

RUTTE

We hebben cen heel pakket maatregelen. Eén daarvan is bijvoorbecld dat we ook, het debat gistcr ging daarover, dat informatic

uitwisseling tussen diensten sneller moet. Dat is één van de redenen dat nu dat speciale interventieteam ondermijning wordt

opgericht waarbij dus de nationale politie de leiding heeft maar waarby alle knappe koppen bij elkaar zitten van de

Belastingdienst, de FIOD, van douane, van Koninklijke Marechaussee. Een van de redenen dat we dat doen is juist om die

gegevensuitwisseling te versnellen. Er ligt ook wetgeving al klaar om dat mogelijk te maken. En ik heb gisteren gezegd: die

wetgeving zullen we opnieuw wegen vanwege de vreselijke gebeurtenissen van woensdag om te zien of daar nog aanpassingen
moeten plaatsvinden. Alles is erop gericht om uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat die, er is één element, die

gegevensuitwisseling kan versnellen. Ik wil er wel bij zeggen: we zijn hier al een aantal jaar mee bezig. Het is niet dat door

woensdag dit gebeurt. Maar u vraagt mij één concrete maatregel waar je nu ziet dat we met nog meer urgentie dat doen, dat is

bijvoorbeeld dat punt van gegev ensuitwisseling via zo’n interventieteam.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)
Meneer Rutte, veel mensen in Nederland vragen zich ook af waarom voor iemand die verdacht wordt van zoveel

verschrikkelijks maar een beloning wordt uit geloond van 100.000 euro. Denkt het kabinet nou serieus over na om dat bedrag
wellicht te veelvoudigen?

RUTTE

Ja, we nemen dat nu onder de loep. Dat heeft Grapperhaus ook gezegd, het kabinet steunt dat. We nemen die beloningsstructuur,
dus dat tipgeld, het idee van tipgeld verhogen nemen we onder de loep. En zeker als dat tips zijn die kunnen leiden tot de

arrestatie van dit soort vreselijke criminelen.

DE WINTHER

En aan welk bedrag moeten we dan denken?

RUTTE
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Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Dit is echt, we hebben tipgeld. De discussie nu is ‘is dat genoeg?’. En wat ik nu kan

zeggen is dat we heel serieus kijken of we dat zouden moeten verhogen.

DE WINTHER

Toch is de kwaadaardigheid van sommige lieden natuurlijk ook al vastgesteld voordat die moord van de week werd gepleegd.
Dan dringt zich toch de vraag op waarom er dan niet eerder daarop actie is ondernomen.

RUTTE

Waatrop?

DE WINTHER

Op het verhogen van tipgeld voor mensen die dat soort dingen doen.

RUTTE

Ja, we doen heel veel en er loopt heel veel. Alle wetgeving gaat door de Kamer op dit moment. Er is extra geld, er zijn heel veel

extra mensen aangenomen. De discussie die deze week ontstond is bijvoorbeeld dat tipgeld is aanzienlijk, zou het helpen als je
dat verder verhoogt. Dat onderzoeken we. Het is niet zo dat we dat nu meteen besloten hebben. Dat is echt een zaak die we

goed willen onderzoeken.

DE WINTHER

Speelt geld een rol in deze?

RUTTE

Nee.

DE WINTHER

Ik heb ook nog een vraag over de Algemene Beschouwingen als dat mag. Ik vroeg me af of het voor u een teleurstelling was dat

er twee ministers kennelijk de voetbalwedstrijd interessanter vonden dan wat u te vertellen had.

RUTTE

Helemaal niet. Jongens. Ik heb zelf ook... Jongens, je zit daar twee dagen heel lang. Het is toch niet zo dat Grapperhaus die hele

voctbalwedstrijd heeft zitten kijken. Uiteindelijk, je hebt even... Jongens, ik vind het echt geen groot punt, echt nict. Laten we

het niet te groot maken.

DE WINTHER

U vindt het niet... Vindt u het dan geen probleem?

RUTTE

Nee. Helemaal niet. Het is toch niet zo dat we daar juichend met z’n allen rond de laptop zitten een voetbalwedstrijd te kijken?
Jedereen zit op zn telefoontjes z’n post bij te werken, z’n mails, etc. Nou dat dan iemand zegt, even als je urenlang daar zit en

ook helemaal geen rol hebt omdat je meeluistert maar niet hoeft te antwoorden zelf, wat geldt voor de rest van het kabinet,
inaar uiteraard moet opletten. Want ik kan ze vragen even mee te denken tijdens die beantwoording. Ik heb daar helemaal geen

probleem mee.

DE WINTHER

Maar dan kunnen ze volgens mij net zo goed iets anders gaan doen toch? Als ze toch de hele dag...

RUTTE

Jongens, laat... Ik vind het veel te groot gemaakt worden. Ik vind het heel lief dat Ferd daar excuses voor gemaakt geloof ik,
heeft ‘ie vanmorgen gezegd. Nou...

DE WINTHER

Dat had voor u niet gehoeven?

RUTTE

Nee, dat had voor mij niet gehoeven.
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LAMBIE (RTL NIEUWS)
Maar wat vindt je dan, want als je veel reacties in het land ziet, is het absoluut niet het goede voorbeeld. Elke juf of meester in

Nederland probeert z’n kinderen van die iPad’s uit de klas te krjgen.

RUTTE

Het is geen les die ze volgen, het is geen school. Het is een parlementair debat. Ik heb daar helemaal geen problemen mee.

LAMBIE

Je hebt er ook mks over tegen ze gezegd.

RUTTE

Niets. Ik wist het niet eens. Ferd kwam er vanochtend zelf over naar me toe. Ik zei: nou, goed om te weten. Ik vind het geen

probleem.

LAMBIE

U heeft ook nooit dat u zelf een keer denkt...

RUTTE

Tk ben ook wel eens schuldig hoor, aan dil soort dingen. Absoluut. Niemand is heilig. Jullie ook niet.

NIJS (HART VANNEDERLAND)
Toch nog even een vraagje er over. Vorige maand is er op Aruba nog wel een parlementslid uit een regering daar opgestapt
omdat hij zat te Netflixen hier in Den Haag bij een bijeenkomst. Vindt u dat dan ook onterecht?

RUTTE

Ik ga dat allemaal niet knippen en plakken. Wat hier gebeurt is niet dat hier ministers een hele voetbalwedstrijd zaten te kijken.

They glance over een stukje van de wedstrijd. Nou jongens, alsjeblieft, laten we niet heiliger dan heilig doen.

NIJS

Nou ja, op Aruba heeft iemand besloten om daarop op te stappen. Omdat dat zo erg was.

RUTTE

Tk vond dit niet erg. Nee.

NIJS

Dus dat hoeft van u niet hier te gebeuren?

RUTTE

Ik ken die zaak van Aruba verder niet.

JOOSTEN (ELSEVIER)
Meneer Rutte, volgens mij stond u er een beetje als de premier van het midden, veel meer dan in andere jaren. U bent ook zo

gekenschetst in allerlei artikelen, ete., en commentaren. Hoe kijkt u daar zelf eigenlijk tegenaan?

RUTTE

Ja dat laat ik echt aan jullie over, die analyses. Ik sta het kabinetsbeleid te verdedigen. Dat is gewoon een ideeénstrijd in de

Tweede Kamer, zo hoort dat ook. Natuurlijk ik zo’n debat iets anders nu er geinvesteerd kan worden in lastenverlichting,

belangiijke publicke voorzieningen, staatschuld op orde aan het krijgen. Dan heb je natuurlijk een wat andere discussie dan in

tijden van crisis. Dat is logisch. Maar ik moet zeggen de grote geschetste verandering, ik geloof het wel. We staan daar weer

allemaal, alle 150 mensen die vertegenwoordigen het volk, er zit een regering die op een meerderheid in die Kamer kan

rekenen. Die zoekt naar een breed parlementair draagvlak en ik verdedig onze plannen. En je kijkt ofje ideeén hoort, ofje kunt

meebewegen met sommige gedachten. Dat kan niet met alles, sommige dingen kosten teveel geld ofpassen echt niet bij onze
ideeén. Maar je probeert ook te kijken of bij de oppositie goede... Doe ik altijd. En dan probeer je die te verdisconteren in het

beleid. En op die manier draagvlak te verbreden.
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JOOSTEN

U bent niet bang om uw eigen rechterflank te verliezen?

RUTTE

Nee, hoor. De VVD is een rechtse partij en dan blijft ‘ie.

JOOSTEN

Een vraag over de Brexit. Het begint nu toch een beetje te dringen denk ik. U bent lid van de Europese Raad. Het is bekend dat

de Commissie weinig bewegingsruimte krijgt van de Europese Raad om bijvoorbeeld wat soepeler te zijn ten aanzien van de

Britten. Vindt u zelf niet dat de Commissie van de Europese Raad wat meer ruimte moet krijgen?

RUTTE

Ja maar wat stelt u voor? De Britten hebben zelf toch al die rooie lijnen getrokken? Dus als zij niet willen dat Noord-Ierland op

een of andere manier nog wat langer verbonden blijft, niet staatkundig, het zal altijd onderdeel van het VK blijven, maar qua

markt en douaneruimte met de Europese Unie. Zolang Groot-Brittannié dat niet wil dreigt er een harde grens in Terland.

Niemand wil die harde grens, daarom zit die backstop er. En ik heb het vaak gezegd: die backstop is niet de uitkomst van de

onderhandeling. Het is niet een strafexercitie. Het is de enige technische oplossing voor de door Groot-Brittannié zelf

geschetste roaie lijnen. Dus Groot-Brittannié moet bewegen. Als zij dat doen dan kun je kijken ofje een oplossing kunt vinden.

Maar als zij zeggen: ja, Noord-Ierland mag op geen enkele manier langer dan de rest van het VK verbonden zijn met markt en

douane-unie. Dan kun je niet zoveel anders dan de backstop.

JOOSTEN

Maaru bent u in eigen land een polderaar. Dat bent u in Europa ook geworden. Ik kan me toch voorstellen dat u ook in Europa
zoekt naar een geitenpaadje.

RUTTE

Ja maar als iemand tegen mij zegt één en é€n is drie in plaats van twee dan kan ik het met polderen ook niet oplossen. Dit is echt

een vrij simpele kwestie. Namelijk, zo simpel dat je wil of wel of niet een harde grens. Niemand wil een harde grens. Nou, dan

is dat alleen op te lossen door te zeggen dan houden we Noord-lerland en lerland qua douane en handel en dat soort zaken

houden we een beetje bij elkaar. Dan blijft het gewoon onderdeel van het Verenigd Koninkrijk staatkundig maar dan is het ook

qua economie, qua handelsruimte blijft het verbonden met de Europese markt totdat je een probleem voor die grens hebt

opgclost. Maar dat duurt nog vele jaren, is de verwachting. Dat wil het VK nict. Ja, dan kan ik nict van con cn ¢én is twee

zeggen via polderenja het wordt toch één en één is toch twee en een half of drie. Dat gaat niet. Dat is het probleem.

VANDEN BERGH (REUTERS)

Ja, u zegt dan moet het Koninkrijk bewegen. Er komt nu een soort berichten uit het VK dat ze nu wel een beetje aan het

convergeren zijn rond het idee van een speciale economische zone. Een all-island economy voor Ierland, en dan het hele

Terland, maar dan niet zeg maar zeggen dat het in de EU blijft, maar dus een soort status apart. Ziet u daar dan licht aan het

eind van de tunnel?

RUTTE

Je hoort al maanden en eigenlijk al een paar jaar hoorje natuurlijk steeds ideeén om dat vraagstuk van, staatskundig onderdeel

van het Verenigd-Koninkrijk, maar op de een of andere manier los je dat harde grens probleem op doordat ze verbonden

blijven met die douaneruimte en de inteme markt. Nu horen we dit weer. Ik wil echt pas reageren als ik de concrete voorstellen

zie en dan wil ik ook weten van onze belangrijkste onderhandelaar. Bamier, of dat een manier is om ook echt die harde grens

dan te voorkomen. Want dat is uiteindelijk de vraag. De oude uitspraak van Ian Paisley, of hoe spreek je het uit, de grote leider

van de protestanten in Noord-Ierland. De Noord-Ieren zijn Brits, maar de koeien zijn Iers, die wijst op zich wel er op dat er iets

mogelijk zou moeten zijn. Maar dat is technisch buitengewoon complex. Dus ik wil echt alleen reageren op concrete

voorstellen.

VANDEN BERGH (REUTERS)
En denkt u dan dat het tiberhaupt mogelijk is om voor 31 oktober een deal te hebben?

RUTTE

Nou ja, als je een paar nachten doorwerkt kunje heel veel doen, maar het begint met de wil om eruit te komen. De wil om, als

de Britten zouden zeggen, er lag een backstop voor alleen Noord-Ierland. Niemand heeft gevraagd om een all-UK backstop te
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hebben. Het aanvankelijke plan is: je hebt Noord-Ierland in de backstop zitten. Je zegt: Noord-Ierland blijft verbonden met de

douane-unie en de interme markt totdat we de techniek hebben ontwikkeld ergens in de komende 15 jaar, hoe lang het ook

duurt, om die grens op een andere manier op te lossen. Dan kunnen ze eruit, dan worden ze ook weer onderdeel van het

economische systeem van het VK, maar dat wilden Theresa May en de Bnitten niet. Dus het kan allemaal. En daar binnen, als

je daar binnen dan weer slimmere oplossingen wil vinden dan wil ik daar niet op reageren, want dan vind ik het heel belangnijk
om te horen of dat technisch ook kan. We moeten voorkomen dat die machtigste, we hebben twee historisch unieke gegevens

op dit moment. In de eerste plaats, het machtigste verdedigingsbolwerk in de wereldgeschiedenis, de NA VO. En de tweede, de

inachtigste, sterkste, grootste, interme markt die ooit in de wereld heeft bestaan, de EU. Wat je niet wilt is dat daar een

achterdeurtje naar binnenkomt. Dat gaat niet. Dat er 65 miljoen mensen, consumenten, via een achterdeur die EU in kunnen.

Dat mag echt niet gebeuren. Dus die interne markt moet integraal blijven en beschermd.

VANDER LEIJ

Meneer Rutte, u zei: u gaat naar New York. U gaat het hebben over klimaat en handelsrelaties. In welk opzicht, Mercosur, hoe

kijkt u er tegenaan dat Oostenrijk heeft gezegd die deal niet te willen ratificeren?

RUTTE

Parlement en de Nationale Raad heeft daar iets over gezegd. Dat hebben we nu natuurlijk met elkaar te bespreken wat dat voor

gevolgen heeft. Dat kan ik nu nog niet overzien. Wij steunen de Mercosurdeal. Die moet natuurlijk nog helemaal in Nederland

worden behandeld en alle kanten worden betast en beduimeld, maar ten principale zijn we blij dat dat initiéle akkoord er is. Het

is een van de groolste handelsyerdragen die de EU gaat afsluilen met een grout deal van de Lalijus-Amerikaanse markt. Hij

lijkt ook in heel veel opzichten schatplichtig te zijn aan het verdrag met Canada, het CETA-verdrag, waar heel veel

modernisering in zit over conflictresolutie en hoe je handelsbetrekkingen moderniseert. Dus ik ben er initieel tevreden mee

want er ligt. In heel Europa zijn er enthousiaste geluiden, maar natuurlijk heb ik daar kennis van genomen. Het is zo vers. We

moeten natuurlijk bezien wat dat politiek betekent en hoe Oostenrijk dit politiek gaat vertalen. Of die dan wijzigingen willen of

dat ze de nieuwe regering die daar dadelijk na de verkiezingen komt hoe die daar mee omgaat.

VANDER LEIJ

Gaat u ook lobbyen bij Oostenrijk?

RUTTE

Dit is allemaal van vandaag. Ik heb daar nog niet, ik weet niet bij wie ik dan moet gaan lobbyen, er is nog geen kabinet daar. Er

mocten cerst verkiczingen zijn.

VANDER LEIJ

En minister Kaag heeft in het verleden gezegd dat ze de handelsrelaties ziet als een mogelijk drukmiddel om bijvoorbeeld het

Amazonegebied beter te beschermen. Hoe kijkt u daar tegen aan?

RUTTE

Dat was mijn speech in Zitrich, van 30 februari, dat Europa vind ik zich meer sterker moet projecteren op het wereldtoneel. En

dat die machtstigste succesvolste interne markt uit de wereldgeschiedenis, groter dan Amerika, dat die vereist, maar ook het

belang van stabiliteit in de wereld en veiligheid in Europa dat wij dat machtsmiddel gebruiken. Als ik in april in Vietnam ben,
en zij willen een handelsverdrag, zij wilden toen een handelsverdrag sluiten dat is ook later initieel gelukt met Europa. Dat je

dan kunt zeggen: ja interessant, zijn we ook voor, maar er zijn ook een paar verdragen van de internationale Labor organisatie,
die zijn heel wezenlijk voor hoe we in deze wereld omgaan met rechten van werknemers, van personeel. Jullie zullen die dan

ook moeten tekenen. Dat is in het dossier een voorbeeld hoe je zo’n handelsrelatie kunt gebruiken om dingen voor elkaar te

krijgen. Maar dat is natuurlijk breder. Ik heb ook gezegd in mijn speech: we zijn een van de grootste verstrekkers van

ontwikkelingssamenwerking in de wereld. Europa, zeker opgeteld met de nationale bijdrage. Laten we dat nou gebruiken om
ook wensen die er leven in Europa op het terrein bijvoorbeeld van migratie, en ontwikkeling, die ook af te dwingen. Dat is

natuurlijk wat je wilt doen. Dus je moet je handelsinstrumentarium inzetten om dingen voor elkaar te knjgen.

VANDER LEIJ

Maar u denkt dat dat binnen cen Mercosurakkoord beter zal lukken dan dreigen om zo’n handelsakkoord niet af te sluiten als

de Amazone niet beter wordt beschermd?

RUTTE

Nou ja, dat heeft Kaag ook gezegd, dat zeg ik met haar: je moet ook een beetje oppassen om niet, er is natuurlijk een initiéle,
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een conceptakkoord ligt er. Ook wil je oppassen om dat nu helemaal, wat de Fransen op een gegeven moment suggereerden,
dat helemaal één op één te gebruiken om die, dat ging om de bosbranden op dat moment in Brazilié, tegen te houden. Dan moet

je ook wel weer kijken welke belangen kunnen andere Landen daar een rol in spelen? Als je wat dieper gaat graven zouden er

ook nog wel andere belangen kunnen zijn waarom sommige landen dat vragen. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn.

VRAAG

Meneer Rutte, het klimaatoverleg in de kantlijn van die VN-vergadering kwam al even ter sprake. Zijn ww verwachtingen ook

zo hoog gespannen?

RUTTE

Nou jain die zin dat Nederland natuurlijk op twee punten er toch ook wel naar ons gekeken wordt. In de eerste plaats hebben

wij natuurlijk ambitieuze klimaatdoelen en wij hebben een Klimaatakkoord gesloten waar toch uit de hele wereld, zeker uit

Europa, interesse in is. Duitsland is vandaag, lijkt het, gekomen tot een heel ambitieus klimaatakkoord in de coalitie. 7 oktober

praten we er in Berlijn verder over. Ze waren pas hier. Maar ook anderen, er is ook uit andere landen interesse. En wij zeggen

natuurlijk als Nederland: wij kunnen dat alleen doen, die hogere ambities, als andere landen meedoen. Want anders doe je je

eigen econonue grote schade. Maar het is natuurlijk dat ook Duitsland stap voor stap zich lijkt te committeren aan een hogere
ambitie voor 2030 dan aanvankelijk, de Fransen deden het al. Dat was een. En het tweede is natuurlijk dat Nederland

initiatiefnemer is, Cora van Nieuwenhuizen en anderen om te komen tot een wereldwijde aanpak van het

Klimaatadoptatievraagstuk. Dus hoe bereid jeje ook in fysieke zin voor? Nederland is daar natuurlijk een voorbeeld van. De

helfl van ons land zou natle voelen hebben als we uiel onze dijken hadden en onze protectie legen het walter. Eu ook dat zal een

groot onderwerp zijn deze week, de Global Commission on Climate Adaptation. Ik mocht vlak voor de zomer nog in Beijing

aanwezig zijn bij de opening van de Chinese branche daarvan, dus, daar zitten prachtige voorbeelden bij hoe je steden kunt

gebruiken, ook hoe je bouwt, om er voor te zorgen dat je meer opvang hebt voor watercapaciteit, dat je opvang hebt van

overdadig zonlicht en de gevolgen die dat heeft voor de gezondheid van mensen en dat helemaal adapteren aan, dus je
voorbereiden op je, aanpassen op klimaatverandering, los van het tegengaan van de opwarming, heeft Nederland natuurlijk een

bak expertise al honderdenjaren, vanaf de oprichting van de waterschappen op het gebied van de strijd tegen het water. Dus

dat is ook een onderdeel.

VRAAG

Veel grote landen zijn op zijn hoogst schoorvoetend natuurlijk. Is dit niet een beetje een laatste kans inmiddels om het failliet

van Parijs af te wenden?

RUTTE

Nee, dat geloof ik niet. Nee hoor. Tk merk in de wereld, er zal altijd discussie blijven naturlijk, maarjemerkt toch dat er ook

verschrikkelijk veel gebeurt. Ook in de VS. Ik was van de zomer in Boston, als je ziet wat er daar allemaal gebeurt nu op de

aanpak van klimaatverandering. Ook klimaatadaptatie. Ook daar is Nederland weer druk bezig om te helpen Boston te

beschermen tegen het wassende water daar in die grote baai. Datzelfde doen we natuurlijk in New Orleans, in New York, het

zijn ook allemaal voorbeelden dat er in de wereld heel veel gebeurt, ook uiteraard gelukkig op mitigatie, dus op het tegengaan
van die opwarming.

NIJS (HART VANNEDERLAND)
Meneer Rutte, wat vindt u de uitspraak van de [loge Raad vandaag over het incident in Alphen aan den Rijn uit 2011?

RUTTE

Jaik ben vooral heel blij, eerlijk gezegd, dat dat er een einde is gekomen nu aan een hele lange procedure. [k denk dat dat van

groot belang is. Het verlies aan nabestaanden voor de mensen die slachtoffers te betreuren hebben wordt hier niet minder door.

Het is nu 8 jaar geleden. Dit heeft onuitwisbare littekens natuurlijk achtergelaten, maar ik denk dat het goed is dat deze lange
procedure tot een einde komt.

NIJS

En wat zegt het dat de politie aansprakelijk is gesteld?

RUTTE

Ja, hier geldt natuurlijk: de uitspraak is heel vers. Dus ik wil hier alleen zeggen dat ik blij ben dat de procedure tot een

afronding is gekomen, maar we zullen natuurlijk ook die uitspraak heel goed bestuderen. Er is al heel veel gebeurd naar

aanleiding van eerdere rechtelijke procedures, maar ook naar aanleiding van de onderzoeken naar de verschrikkelijke ramp, de

0017



verschrikkelijke aanslag in Alphen in 2011 zelf. En de politie heeft, dat is bekend, destijds fouten gemaakt bij het verlenen van

een verlofvoor het houden van vuurwapens aan Van der V. Dat is natuurlijk bekend. Er zijn ook maatregelen getroffen, maar

nogmaals, deze uitspraak van de Hoge Raad, en ook over de aansprakelijkheid van de politie, nu uitgesproken door de Hoge
Raad voor de geleden schade, daar zullen we uiteraard opvolging aangeven. De korpschef is daar natuurlijk in de eerste plaats
aan zet. We zullen die uitspraak zorgvuldig bestuderen, maar in zichzelf denk ik dat het ook goed is dat er nu een einde

aankomt. En het gaat niet helpen met het terugbrengen van de slachtoffers, maar ik hoop voor de nabestaanden dat het wel

enige rust brengt dat die juridische procedure nu ten einde is.

NIJS

Akerboom heeft al gezegd van: we gaan in het in de toekomst mogelijk anders doen. Hoe ziet u dat, bij het verlenen van

wapenyergunning?

RUTTE

Nogmaals, wat ik zeg, er is al heel veel gebeurd. De uitspraak is van vanochtend. We hebben nog geen gelegenheid gehad die

zelf te analyseren, maar uiteraard zullen we er opvolging aan geven.

NIJS

Maar hoe kijkt u er zelf naar? Vindt u dat het te makkelijk wordt gedaan, dat het moet worden aangescherpt?

RUTTE

De uitspraak is van vanochtend mevrouw. Ik heb de ministerraad voorgezeten. Ik heb nu nog niet...

NIJS

Nee, maar in het algemeen?

RUTTE

Ja maar er is niets algemeens. Er is een specifieke uitspraak en een specifieke zaak. Ik ben blij...

NIJS

Nee, maar Akerboomn zegt dat in de toekomst moeten we het misschien daarom ook anders gaan doen als het gaat om het

verlenen of verlengen van wapenvergunningen. Hoe kijkt u daar naar, tiberhaupt?

RUTTE

Die vraagt u toch in het kader van deze uitspraak van de Hoge Raad. Tk heb nog geen kans gehad_..

NIJS

Nee, maar in het algemeen hoe u kijkt...

RUTTE

Nee, maar die ga ik niet in het algemeen beantwoorden.

NIJS

Bijvoorbeeld een aantal slachtoffers pleit sindsdien al voor een wapenverbod in Nederland.

RUTTE

Wij gaan eerst de vraag van de Hoge Raad bestuderen. De vragen die u stelt zijn in die context, daar moet ik nu geen algemene

uitspraken over doen, want dan worden die toch gelezen als gedaan zijnde in de context van die uitspraak.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)
U had het al even over uw reis naar Boston. U bent daarna ook naar Washington gevlogen.

RUTTE

Nee, ik was eerst in Washington. Ik was daar inderdaad bij de president. Ben daama naar Boston gegaan.

DE WINTHER

Oh, nou excuses.

0017



RUTTE

Maat u vroeg mij...

DE WINTHER

Ja ik zag u alleen maar daar op televisie toevallig.

RUTTE

Ja, sorry.

DE WINTHER

De vraag was... Nu brengt u mij van mijn a propos. Wat heeft u besproken met de Amerikaanse president?

RUTTE

Ja, nou, dat moet ik even terughalen. Eerst een gesprek gehad met z’n tweeén in zijn kantoor over een aantal bilaterale zaken en

multilaterale zaken. Daara hebben we een gesprek gehad met delegaties in zijn vergaderzaal. the cabinet room, en daarna

hebben we nog doorgesproken en toen zijn we samen naar het hoofdgebouw gegaan van het Witte Huis voor de prachtige
ceremonie voor de overdracht van de Amerikaanse vlag. De eerste Amerikaanse vlag die in 1944 aan land is gekomen.

DE WINTHER

Heeft u het nog over Oekraine gehad?

RUTTE

Nee, niet dat het mij bijstaat nee. Ik zag de berichten in de Telegraaf dat ik in een rijtje met Kim Jong-Un en Poetin en nog een

paar mensen een van de genen zou kunnen zijn die in een bepaalde kwestie opduikt. Ik denk niet dat ik het was.

DE WINTHER

Nee? Heeft u enig idee wie het wel was?

RUTTE

Nee, ik was er in ieder geval niet bij. Ik heb Kim-Jong Un en Poetin daar niet ontmoet.

DE WINTHER

Nee, maar hij schijnt er nog wel eens wat uit te flappen dus misschien dat u de wereld een beetje kunt helpen?

RUTTE

Nee, nee.

DE KRUIJF (NIEUWSUUR)
Meneer Rutte, hoe kan het dat de top van het Nederlands bedrijisleven zo’n mamenbastion is?

RUTTE

Ja dat ga... Dat is een vraag die ik hier niet kan beantwoorden.

DE KRUIJF

Ja maar het kabinet werkt er wel aan om daar iets mee te doen.

RUTTE

U refereert aan het SER-advies? Dat gaan we eens even goed bestuderen.

DE KRUIJF

Dat heeft het kabinet aangevraagd, dat advies.

RUTTE

Dat hebben we aangevraagd en daar gaan we goed naar kijken. Dat is vandaag uitgekomen. Dat soort adviezen wegen altijd
zwaar. Maar u vroeg mij waarom is het een mannenbastion? Dat vraagt om een hele brede sociologische, demografische en
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sociaal-culturele maar ook historische en op punten ook naar de toekomst kijkende analyse. En ik zie de gezichten van uw

collega’s, die denken nu: niet vandaag.

DE KRUIJF

Nee maar u heeft daar vast...

RUTTE

Absoluut, ik denk daar ook wel over na maar ik ga daar nu verder geen commentaar op geven. Ook al omdat ik het goed vind,
als er dan zo’n SER-advies is en ik heb er nog geen letter van kunnen lezen anders dan de berichten in de media om daar dan

niet meteen commentaar op te gaan geven.

DE KRUIJF

Minister Van Engelshoven noemt het é¢én van de génantste dossiers op haar bureau. Klopt dat wel een beetje?

RUTTE

Ja daar heeft ze absoluut gelijk in. Als je kijkt naar de ondervertegenwoordiging van diversiteit, of de afwezigheid van

diversiteit, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top. Overigens niet alleen van het bedrijfsleven hoor, kijk eens naar

het aantal allochtonen bij de top van de overheid. Daar wel meer vrouwen maar weer geen allochtonen. Dat is allemaal

schandalig.

DE KRUIJF

Kan een quotum of een mini-quotum zoals hier wordt voorgesteld iets veranderen?

RUTTE

Ja maar dan zitten we weer aan dat SER-advies en dan geldt altijd dat we het schritt fiir schritt doen, stap voor stap zeg ik met

mijn Duitse collega. Dat betekent nu eerst eens even dat advies goed gaan bestuderen.

DE KRUIJF

Maar zou het iets kunnen veranderen denkt u? Denkt u dat het zou kunnen helpen? Zou er geen oplossing kunnen zijn?

RUTTE

Ik ben dan de laatste dic daar nu over kan speculeren omdat dat advics aan mij ofvia mij aan het kabinct is aangeboden cn dan

vind ik het altijd netjes om zo’n advies goed te lezen, daar met elkaar over te praten, dat te wegen in de coalitie en dan met een

gedegen gedragen reactie te komen.

DE KRUIF

Maar bent u principieel tegen een quotum?

RUTTE

Ja maar dan vraagt u een mening over wat ik vind. En ik sta hier als vertegenwoordiger van een Kabinet. Dus ik kan hier niet

gaan praten over wat ik wel of niet...

DE KRUIF

Mevrouw Van Engelshoven heeft ook wel iets over gezegd.

RUTTE

Ja, maar als voorman van een kabinet ben ik nog terughoudender zoals u weet om hier de hele dag kond te doen van mijn
diepste overtuigingen.

DE KRUIF

Is het belangrijk dat daar verandering in komt?

RUTTE

Dat vind ik wel. De vraag is alleen hoe bereikje die? Hoe bereikje de verandering, hoe zorg je dat we niet meer op het niveau

van Togo staan als het gaat om het aantal vrouwelijke hoogleraren. En waar we nu dacht ik op zitten dat je bij de overheid

meer diversiteit hebt ook waar het gaat om mensen met allerlei culturele achtergronden. Dat je meer vrouwen hebt in de top
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van het bedrijfsleven. Maar laten we niet ¢én vinger alleen naar de bedrijven wijzen. Dan wijzen er drie naar mezelf. Dat is ook

wel zeer terecht want de overheid zelf is hier ook niet echt goed in.

DE KRUIF

Maar het is wel voor het eerst dat werkgevers zeggen van joh, kom met een quotum. Of een mini-quotumpje, maar wel iets.

RUTTE

Ja, die dertig procent he? Zag ik in de sites vanmorgen. Ja.

DE KRUIJF

Maar wat vindt u ervan dat de werkgevers dat nu zeggen?

RUTTE

Ja maar, weet u, door daar commentaar op te geven dat de werkgevers nu iets vinden en dat dan positief of neutraal te

becommentariéren zou ik u wellicht inzage kunnen geven over wat ik daar dan zelf van vind. En dat moet ik dan weer niet

doen want mijn taak moet zijn het bevorderen van de eenheid van het regeringsbeleid, conform de grondwet. Dat betekent de

komende weken kijken of we als coalitie daar tot gemeenschappelijke opvattingen kunnen komen.

DE KRUIF

Is het kansrijk dat u naar werkgevers gaal luisteren?

RUTTE

Ja maar die vraag refereert eigenlijk opnieuw aan wat wij gaan doen met advies en dan vind ik toch dat ik dat stap voor stap
moet doen en eerst moet lezen. En dan is even heel goed bespreken in de coalitie. Maar het feit op zichzelf dat er deze

ondervertegenwoordiging is, is natuurlijk ernstig. Te meer ook omdat, dat is niet alleen bij het bedrijfsleven, nogmaals ook bij
het bedrijfsleven. In de wetenschap het ontneemt je ook de mogelijkheid om tot betere besluiten te komen. Omdat all

evidence, al het bewijs is, dat teams die divers zijn samengesteld, jong en oud, man en vrouw, met allerlei verschillende

culturele achtergronden leiden tot betere oplossingen dan teams die zijn samengesteld door allemaal mannen van begin, van 52.

DE KRULIF

Dus die mannenbastions zijn best ernstig hoor ik u zeggen?

RUTTE

Ja, je ontneemt je zelf de kans om tot betere besluiten te komen. Je krijgt heel snel groepsdenken. Je krijgt heel snel ik vind jouw

tekening mooi, jij vindt mijn tekening mooi. Tk vind jonw vader goed, jij vindt mijn vader goed. In plaats van, hé kan ik jou

helpen beter te worden. Hebben we samen slimmere oplossingen? Maar de vraag die aan de orde is, is niet de wenselijkheid
van die mix van jong oud, man vrouw en allerlei achtergronden. De vraag is hoe bevorder je het? Dat is natuurlijk waar het

rapport van de SER over gaat en daar ben ik dus terughoudend over omdat dat net uit is. Eerst lezen en dan kijken ofwe tot een

gemeenschappelijke reactie kunnen komen.

VANLEEUWEN (BNR)

Nog even over het CO2-plan van Angela Merkel. Dat is denk ik net binnen, heeft u het al gelezen?

RUTTE

Ja, maar ik heb het nog niet kunnen bestuderen. Nee.

VANLEEUWEN

Nee ik dacht het is wel aardig want waar het op lijkt is dat ze ook juist de CO2-heffing bij de burgers deels neerlegt omdat onder

andere de benzineprijs met 15 cent omhoog gaat.

RUTTE

Nou dat hebben we in Nederland al tientallen jaren geleden gedaan.

VANLEEUWEN

Wij hebben het kwartje van Kok.

RUTTE
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Nee niet het kwartje zozeer. We hebben in Nederland de hoogste accijnzen op brandstof van Europa. Duitsland lag daar ver

onder. Dus op zich zou je kunnen zeggen dat Nederland dat al tientallen jaren doet. Maar overigens niet om CO2-uitstoot terug
te brengen geloof ik. Ik meen dat we dat hebben gedaan om meer geld binnen te halen.

VANLEEUWEN

Ja, daar betalen we iets anders van. Maar dan zegt u dus eigenlijk: bij ons hoeft de benzineprijs niet perse omhoog. U gaat die

CO?2-heffing....

RUTTE

Nou we hebben een heel pakket van maatregelen. Kijk, het is een vj fundamentele discussie gaande in Europa. Hoe stimuleer

je by vervoer en bij de huizen en kantoren dat die ook mee bijdragen allemaal aan de CO2-uitstoot, naast de zware industrie.

En nog een paar sectoren, maar dit zijn natuurlijk allemaal wat grotere sectoren die dat doen. Hoe nudge je, hoe stimuleer je
daar minder uitstoot. En Nederland heeft in het klimaatakkoord gezegd: luister, er zijn natuurlijk heel veel impliciete CO2-

heffingen in het systeem. Maar die zitten er niet in om de CO2-uistoot te beperken. Dat zijn vaak ouwe belasting maatregelen
die al tientallen, soms sinds voor de oorlog of hoe lang ze ook al bestaan.

RUTTE

En het is toch niet zo omdat Nederland zo’n veel hogere benzineprijs heeft dat er in Nederland daardoor minder wordt gereden
dan in Duitsland. Dus de vraag uiteindelijk is ook niet minder nj den, de vraag is innovatie. Hoe krijg je de innovatie op gang?
Het is prima dat mensen rijden. Auto is vrijheid, sprak de liberaal. De vraag is: hoe bereik je dat die vrijheid niet leidt tot

ounodige CO2-uilstool? Dal is een vraagstuk van inmmovatie. En daar zil het hele klimaatakkoord in Nederland op in, dat je die

innovatie stimuleert en het vrije gevoel van autorijden niet wegneemt.

VANLEEUWEN

En als ik die plannen van Merkel dan zo snel lees, dan denk ik: ok, zij ontziet misschien toch een beetje die Duitse industrie. Er

komt dus niet zo’n CO2-heffing die u wilt voor de industrie?

RUTTE

Dat heb ik nog niet kunnen bestuderen. Wat we in Nederland hebben gedaan is gekeken: wat is de bijdrage van alle sectoren.

Dan zie je dat de industrie grofweg ongeveer, die zware industrie, ongeveer een derde van de CO2-uitstoot veroorzaakt. Dan

probeer je ze ook daarvoor aan te slaan. En dat hebben we gedaan met een heel pakket maatregelen waarbij ik het aardige vond

van de Nederlandse v ondst, of vondst, maar het is ook niet iets unieks in de wereld, maar wat uit onze discussies is

voortgckomen, ook heel openlijk in de Kamer soms. Met partijen als PydA cn GrocnLinks, maar ook in de coalitic. Dat jo zogt:
we gaan niet alles maar meteen belasten, want dan leidt dat vaak weer tot wat op de auto al tientallen jaren zo is, namelijk een

CO2-heffing. T.aten we dan ook kijken of je bedrijven die het slechter doen dan de besten, datje die belast. En dat je dat stapje
voor stapje opvoert. Want uiteindelijk wat je wilt bereiken is niet dat geld wat je binnenhaalt. Wat we toch teruggeven dan

weer voor een belangrijk deel ook natuurlijk weer aan innovatie in de industrie. Wat je wilt bereiken is dat die industrie

innoveert. De discussie daarbij is natuurlijk: je hebt al een Europees systeem van CO2-heffing. Dan was de discussie ook in

Duitsland, ik ben benieuwd wat ze daarover besloten hebben, omdat misschien ook toe te passen op auto’s en huizen. Ik dacht

in de krantenberichten van afgelopen weekend dat ze daar vanaf zagen. Maar ik ga nog bestuderen wat ze uiteindelijk doen. In

de discussie toen ze hier waren hebben we gezegd: we hebben er in Nederland niet voor gekozen omdat dat wel leidt tot allerlei

inkomsten, maar het leidt totaal niet, in onze ogen, tot minder CO2-uitstoot, zo’n CO2-heffing bovenop een Europees

tradingssysteem voor auto’s en woningen en kantoren. Dus in Nederland hebben we dat heel anders opgelost. Dat is natuurlijk

machtig interessant wat er nu gaande is. Dat iedereen zoekt naar een manier waarop je die CO2-reductie bereikt, de opwarming
daarmee probeert af te remmen, maar tegelijkertijd er voor zorgt dat mensen kunnen blijven rijden. Dat ze met vakantie

kunnen. Dat ze geen vliegschaamte hoeven te hebben. Dat ze in huis kunnen blijven wonen. En dat ze hun leven kunnen

blijven leven. Ik denk dat we daar in Nederland na ontzettend veel gedoe. Als ik kijk naar maart/ april ging dat natuurlijk
helemaal mis. Rond de Statenverkiezingen hadden we het echt niet voor elkaar. Veel onzekerheid gecommuniceerd, maar
vanaf mei/juni lukt het wel. Maar het was ook echt heel complex. En ik ben heel beniewwd wat de Duitsers, we hebben echt

vooral met ze gepraat over wat ze niet moeten doen.

Alle fouten die wij aan het maken waren in september en april hebben we vooral met ze gedeeld en ik ben beniewwd wat ze

daarmee gedaan hebben.

VANLEEUWEN

En ze gaan dus al in 2021 beginnen hiermee. Dus u loopt inmiddels achter denk ik op Angela Merkel, want wanneer gaat u die

CO2-taks invoeren?
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RUTTE

U bedoelt die excesheffing? We gaan geen brede CO20-taks invoeren. Dat heb ik nu even niet paraat, maar nogmaals, zo snel

mogelijk. En die CO2-heffing op de auto hebben we al een jaar of 100 geloof ik.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd SP/NB)
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To: 5.1.2e
| [5.1.2e] -BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e _ |@minjenv.nl]; [5-2e|, §14 [5.1.26],-

BD/DWJZ/SBR[5.1.2¢ (@minjenv.ni]; 5.1.26 |, f+24 [5.1.2e]-BD/DFEZ/CBU/Cluster Al|_5.1.2e @minjenv.nl]; _5.1.2e
, Fed, Bre],

-

BD/DFEZ[_5.1.2e |@minjenv.nl]

Cc: [8.1.2e |, }+2| [5.12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[ 5.1.2e |@minjenv.ni;[_ 5.1.2 |, bred. bad,

BD/DRC/GC[_5.1.2e — |@minjenv.nl]; | 5.1.2e _],[5.1.2e22e | BD/DRC/GC[ 5.1.28 @minjenv.nl]

From: fiz}]5.1.2e| - BD/DRCIGC

Sent: Wed 9/25/2019 2:10:44 PM

Subject: Overleg ondermijning minister 26 september 15.30 uur

Received: Wed 9/25/2019 2:10:45 PM

20190925 PvA Versterking aanpak ondermijning.docx

Collega’s,

Bijgaand de notitie duurzame versterking aanpak ondermijning t.b.v. het overleg met minister morgenmiddag.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit actuele punt het belangrijkste/enige onderwerp van bespreking.
Met vriendelijke groet,

[ize|
Van:[ 5.1.26 _ |, 5724, [6.1.2e |, - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 25 september 2019 15:01

Aan: 5.12] -[ 5.1.2e |- BD/DRC/GC; BD/DBO/ADVIES
CC: [5.1.2e] | 5.1.2e] [512e12e | BD/DRC/GC
Onderwerp: ibabs

Urgentie: Hoog

[e260]Kun je dit document in IBabs minister, PA, DG, laten zetten voor overleg ondermijning morgenmiddag
15.30 uur?

Ik zorg straks ook voor fysiek exemplaar DBO{512e]
Groet, | 5.1.2¢

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat:[ 6.1.22 ][ 5.1.22 || [5.1.2e|@minienv.nl | T 5.1.28

T 5.1.28

E 5.1.28 @minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(vrijdag niet op kantoor)
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To: fi24, [5.1.2], - BOO TBE

Ses sataminiervnlCe: |[5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e _|@minjenv.ni]; [5.1.2e], | 5.1.2e |. 5.1-2e[.2e
BD/DRC/GC| @minjenv.nl]

From:
ote (5126)

Sent: Wed 9/25/2019 8:24:50 PM

Subject: Re: iBabs minister

Received: Wed 9/25/2019 8:25:52 PM

Dank([5 16] we laten het je weten!

Groet| 5.1.2e |

Van:
"|

5.1.2|, F>4, [51.2], - BD/DGPenV/PPBT/PBO"
Verzonden op: woensdag 25 september 2019 22:17

Aan: | 5.12e | [5-126]. | 5.1.2e i
CC:

"| 5.1.2e 5.1.2e |, - BD/DGPenV/PPBT/PBO""| 5.1.2e ],| 6.1.2e ,[512e].2e |. BD/DRC/GC"
Onderwerp: FW: iBabs minister

Beste

Hierby de agendastukken voor het stafoverleg van morgen. _ 5.126 |zal ook aansluiten op verzoek van de PA.

We vernemen graag morgenochtend of het plan van politie in het stafoverleg zou willen toelichten.

Dank alvast!

Groet,

[5-129]

[Sie] [Enz] Fah _ep/pRciec48426 J@minjenv a>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 8:55 PM

Aan:| 5.1.2e fet 9.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: iBabs minister

[5.1.2e], dit is de agenda met stukken voor t overleg morgemmiddag.
Moesten we al vorige week donderdag aanleveren. Agenda is natuurlijk sterk ingehaald door huidige actualiteit.

Zet jij deze ook door naar[5.1.2e |p

Gr

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelik aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Munisterie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to vou by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
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damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wennn cn ne cena nnn nc ene enee Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en by lagen) is witsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelyjk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellik te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: 5.1.2e
|

([51.2e| -BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e— |@minjenv.nl];
BD/DGPenV/PPBT/PBO_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |12} [ss] - BD/DGPen WPPBT

Sent: Thur 9/26/2019 7:52:03 AM

Subject: FW: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

Received: Thur 9/26/2019 7:52:04 AM

[5123-

Hebben jullie al een antwoord? Ps koppel het maar aan de versterking SXM. 50 man tby aanpak ondermijning op | eiland.

Dan is 350 - 400 man wet zo heel gek.

Met vriendelijke groeten,

dhr. p24, 51 2e| | 5.1.2e |
5.1.28 |

Ministerie van Justitieen Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ninjenvnl
www.ryksoverheid.nljenv

[size] [5.1.22] bi2[2e |BD/DRCIGC<¢_5.1.2e _ |@minjenv.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 22:24

Aan:| 5.1.2e | f14 [51.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO 4_5.1.2e |@minjenv.nl>, _5.1.2e| {+24 [512«| - BD/DGPenV/PPBT
{81.26 | nv.nl>

Onderwerp: FW: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

zie vragen tbv overleg morgen bij Minister.

Ook van belang irt gesprek dat en ik vandaag hadden met IRF over het brede fiche versterking aanpak ondemyjning en

de diverse claims op dat vlak (naast politie ook bewaken en beveiligen, RR etc). IRF kykt erg kritisch naar die claims en

vraagt stevige onderbouwing (waarom 100 of 200 of welk aantal dan ook) en wat gaat daarv oor concreet bereikt worden.

en ik hebben deze klassieke IRF reactie beleefd aangehoord en deels gepareerd, maar richting MR traject zal dit zeker

terugkomen.

or

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5-1.2e] f12] Bt2e] 5.1.26 [ 51.2e  |@minjenv.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 10:09 PM

Aan:| 5.1.26], [5.1.2 |[5.12¢f 26 | BD/DRC/GC <q 81.2e —\@minjenv.nl>,|5-1.2e fe. Biz) 6128 lq $12e |@minjenv.nl>,

| 5.1.22 [bd [6.1 2e L - BD/DFEZ/CBU/ClusterA <|_5.1.2e |@minjenv.nl>

Kopie:|__5.1.2e Rin! 5.1.2
|.

- BDIDRC/GC 4 5.1.2e (@minjenv.nl>

Ondeorwerp: RE: Plan van Aanpak Versterking ondermijning
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Hi hoe gaan we het voorstel vd politie beoordelen en hoe verhoudt zich dit tot de 120 dit Ferd benoemt?

Bespreek jij dit vooraf nog met PenV?

Gr. fecal

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[ 512e  |[51.2e] 5i2e)2e | BD/DRC/GC 4__5.1.2e  |@minjenv.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 7:32 PM

Aan:|5.1.2e imine BD/DFEZ + 5.1.2€ |@minjenv.nl>,| 5.1.2¢
| Fed, 5.1.2€|, - BD/DFEZ/CBU/ClusterA | 5.1.2 |@minjjenv.nl>

Kopie:[_5.1.2e  |}17}.[5.1.2e | -BD/DRC/GC| ___5.1.2e [@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

Minister reageerde op notitie die we vanmiddag met IRF bespraken. Zie onder. Hij wenst maar een beperkt aantal

wijzigingen en laat de notitie verder intact.

Komt morgen aan de orde in t overleg bij Minister om 15.30.

Inmiddels ontvingen we ook het definitieve fiche van de politie voor het interventieteam dat nu optelt tot 350 fte (1-p.v. de

200 in onze tekst). Politiefiche is nog niet afgestemd met OM/ ZM qua keteneffecten

Vrijdagmiddag spreekt minister met[ 342e en 5.1.2e  jover eea.

Ik wacht nu eersttoverleg morgenmiddag af.

Wordt vervoled.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[8120 |f=|ff2e [BpDBO/ADVIES<__512e |@minjenv.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 5:22 PM

Aan:|__§.1.2e ‘ha 5.1.2 se

ReK
3.1.28 (@minjenv.nl>

Kopie: [6.1.28| [5.1.20 | [5.1.20 22 | BD/DRC/GC 6.1.2e |@minjenv.nl>,[512e] _5.1.2e k{_ 5.1.2e |@minjenv.nl>, [5.1.22
|

5.1.26 || 5.1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

Ha[Bz|
Zie bijgaand een aantal opm vanuit mjenvy, zieje kans hier nog naar te kijken voor het overleg van morgen 15:30?

1. Duidelijker neerzetten ‘naast interventie eenheid is nog meer nodig’. Verbind dit ook aan toelichting MP van vrijdag
2. Er moeten extra mensen worden aangetrokken voor de interventie eenheid, niet elders weghalen. Dit moet een plus opleveren. Ca

120 bij Pol belastingdienst, fiod, douane, kmar

3. Ca 150 extra voor bewaken en beveiligen

4, Stuk uit Tops erin verwerken over stilstand 2005-2015

5. Meer toelichting op hoe stelsel bewaken en beveiligen in elkaar zit (facts en figures)

Groeten,

van:| 5.1.2e _|,f1al|5.1.2e |. - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 17:15

Aan: HoekF124, §-12¢1.2e |BD/DBO/ADVIES
5.1.2e ||e12ef.2e |BD/DRC/GC;[.12|1.2e | BD/DRC; [5.1.26] $124 5.1.2e

Onderwerp: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

Urgentie: Hoog

[512]
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Kun je bijgaand concept plan van aanpak in iBabs minister zetten zodat de minister het document mogelijk tijdens reistijd naar Groningen kan

lezen eneen eerste reactie erap kan geven? Als de lijn van het plan aansluit bij de wensen van de minister, kunnen wij verder gaan met

uitwerken en zo nee nog e.e.a. tijdig aanpassen.
Het is een ‘work in progress’ waarbij het onderdeel preventie nog nader wordt uitgewerkt.
Met hartelijke groet,

5.1.2¢

124/5.1.2e|| 5.1.2e

| 5.1.2e ]
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
Secretariaat:| 5.1.2¢ || 5.1.2e || |5.1.2e|@minjenv.nl | T070 370 3161

T e

E - @ minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(vrijdag niet op kantoor)

ze
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To: 5.1.26], $24, [5.1.26], -

BOIDWA7/SBRIS 122 @minjenvn [5.1.2e],[5.1.2e | [512e).2e |] BD/DRC/IGC[_5.1.2e— |@minjenv.nl];
{ 5.1.2e |[5.1.2e[2e | BD/DRC/GCT 5.1.28 @minjenv.ni];| 5.1.2e |, $124[5.1.2e],-
BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e |@minjenv.nij;|__5-12e |, 5.1.2e] -BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.12 |@minjenv.nl];

5.1.2e |be fred - BD/DRC/GC]$.1.2e — |@minjenv.nl]
Ce: 5.1.2e |, [5.1.26].- BD/DRC/GC[_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |}12{| 5.1.2e

|

- BD/DRC/IGC

Sent: Thur 9/26/2019 11:11:47 AM

Subject: Persconferentie MP na afloop MR van vrijdag 20 septemberjl.
Received: Thur 9/26/2019 11:11:48 AM

20190920 Tekst MP.docx

Collega’s,

Bij deze de tekstdelen van de persconferentie die zien op interventieteam ondermijning, ondermijningswetgeving en

B&B.

Groet,earbaz. [ 5.4.22
|,

5.1.2

5.1.28

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat:| 5.1.22 ][ 5.1.22 || [5.1.2e|@minjenv.nl | T 070 370 31 61

T 5.1.26

E 5.1.2e @minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(vrijdag niet op kantoor)
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EXTRA TEKST, NPO Politiek, 15.32 uur: Persconferentie minister-president Rutte na afloop van de wekelijke

ministerraad

lred45487extra

20-09-2019, NPO Politiek, 15.32 uur

PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENT RUITE NA AFLOOP VANDE

WEKELIJKSE MINISTERRAAD

Begintijd: 15.32 uur

Eindtijd: 16.12 uur

Aanwezig RVD:| 5.1.26

Aantal persberichten: 2

RUTTE

Ja misschien een paar inleidende woorden, want we hebben elkaar deze week natuurlijk heel veel

gezien al. In de eerste plaats toch nog maar een keer gezegd: het is week van uitersten. Gisteren ook

al gememoreerd, met aan de ene kant Prinsjesdag, wat natuurlijk een prachtige dag is met alle

vertoon van de Staat, de tradities, de Troonrede, de pracht en praal van de nijtoer. En tegelijkertijd de

afschuwelijke moord op advocaat [ 515 | En die is ongekend. Ik wil dat ook hier toch in

deze persconferentie nog een keer zeggen. We hebben er met de ministerraad ook lang over

gesproken, Ben aanslag op onze rechtsstaat, opnieuw een grens overschreden, En dear moeten we

ons met onze volle macht en met alle kracht die de Staat heeft tegen verzetten. Het is van

levensbelang dat de mensen die voor ons allemaal in het veld verschijnen, om het rechtssysteem te

laten functioneren, onze advocaten, mensen bij het OM, onze rechters, journalisten, iedereen die

betrokken is bij rechtspleging, bij verslaglegging, bij openbaarheid, dat die hun werk in veiligheid
kunnen doen. Het onderzoek nu, Ferd Grapperhaus, heeft alle maatregelen bekend gemaakt die we in

initicel hebben genomen direct in de uren en dagen daarna. Het onderzoek naar de toedracht heeft de

hoogste prioriteit. Met het oog op opsporing van dit type zaak richten we ook, zoals u weet, een
Special interventieteam ondermijning op. Daarmee willen we bundelen alle diensten, alle

betrokkenen bij dit soort vreselijke criminaliteit, zodat vooral snelheid kan worden gemaakt. Dat.

yerderverbeteringenaan te brengen. En we komen op korte termijn vanuit het kabinet, Ferd

Grappethaus zal er een brief over sturen, nadere voorstellen, aanvullende maatregelen om die
integrale aanpak van deze criminaliteit ook inderdaad te versterken. Het is een complex

gevecht, deze rechtstaat zal dit winnen, maar het is een complex gevecht. Het wordt allemaal niet

makkelijk gemaakt. Maar het is een gevecht wat we zullen winnen.
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FRESEN (NOS JOURNAAL)

Meneer Rutte, u zegt, en dat Klinkt natuurlijk stoer en daadkrachtig: dit gaan we winnen. Maar wat

bedoelt u daar dan eigenlijk precies mee? Want de verhalen in het buitenland en ook de deskundigen
hier in Nederland zeggen: dit is een strijd, die industrie is al zover, dat ga je niet meer winnen. Wat

bedoelt u als u zegt: die strijd gaan we winnen? Wanneer heeft u gewonnen, laat ik het zo zeggen?

RUTTE

Een van de indicatoren daarvoor zal zijn dat mensen die de keuze moeten maken tussen kies ik voor

de goede kant van de weg, of kies ik voor de donkere kant van de weg. Kies ik voor de rechtstaat, of

kies ik voor de criminaliteit. De mensen die de keuze voor het goede willen maken, maar zich

misschien in sommige gevallen onder druk gezet voelen om de keuze aan de verkeerde kant te

maken, dat zij weten dat de Staat aan hun kant staat. Dat die keuze de goede kant op gaat. Dat is een

van de indicatoren. Ander indicator is natuurlijk dat wij stap voor stap dit probleem kunnen

terugdringen, weer onder controle kunnen krijgen. Nederland zal natuurlijk altijd in een open

democratische samenleving, is helaas altijd een vorm ook van criminaliteit aanwezig die we met

elkaar moeten bestrijden. Maar wat we moeten bereiken is waar dit nu toe lijkt te groeien, dat we dat

in omvang kunnen terugduwen en stap voor stap onder controle kunnen krijgen.

FRESEN

Denkt u dan ook aan een samenleving waarin geen liquidaties eigenlijk meer mogen plaatsvinden,
kunnen plaatsvinden?

RUTTE

Uiteraard lijkt mij dat een antwoord daarop is ja. Dat we dat niet willen. Maar dat zal niet morgen

gerealiseerd zijn, Dit vraagt echt een lange adem. Het vraagt aandacht, het vraagt vasthoudendheid,
het vraagt breed politiek draagvlak. Dat was er gisteren in de Tweede Kamer van SP tot en met PVV.

Alle politieke partijen staan achter deze aanpak.

FRESEN

Een van de dingen die je ook hoonrt is: er zal geld bij moeten wil je het echt terug kunnen dringen.
Meer dan wat er nu al wordt uitgetrokken door het kabinet. Grapperhaus heeft er ook al een paar keer

op gehint deze week dat hij daarover het gesprek wil voeren in het kabinet. Hoe kijkt u daar tegen

aan? Komt er inderdaad structureel meer geld voor deze bestrijding?
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FRESEN

Even over de beveiliging van advocaten. Er is nu een advocaat die zich eventueel beschikbaar wil

stelen om de kroongetuige te gaan bijstaan. Hoe kijkt u daar nou naar? Want een van de effecten van

deze aanslag was natuurlijk dat advocaten heel terughoudend zullen zijn en dat is natuurlijk het

slechtste wat je eigenlijk kan hebben in een rechtstaat. Als advocaten hun werk niet meer kunnen of

durven te doen. Hoe kijkt u naar zo’n verhaal van iemand die zegt: ik wil het wel doen? Die zal dan

waarschijnlijk ook iets verwachten van u ofvan de overheid.

RUTTE

Twee delen in uw vraag. In de eerste plaats: ja, het is heel belangrijk dat mensen advocaten kunnen

kiijgen, zich laten verdedigen. Dat kunnen hele vreselijke criminelen zijn die recht hebben in een

rechtssysteem om door een advocaat vertegenwoordigd te worden in een rechtszaak, verdedigd te

worden in die rechtszaak. Het is van levensbelang voor het functioneren van de democratie, van de

rechtstaat, dat mensen zich daarvoor beschikbaar stellen. Wat vervolgens van belang is dat we

daarbij alles aan doen om te zorgen voor de veiligheid van deze mensen. Ik kan nooit op individueel

niveau met u een gesprek aangaan wat dan die beveiliging is, maar wat FerdGrappethausook

FRESEN

Het gaat eigenlijk om het functioneren van de rechtstaat als dat niet meer gebeurt.

RUTTE

Dat is wat is wat ik net zei. Iets preciezer.

LAMBIE (RTL NIEUWS)

Meneer Rutte, zijn we de strijd nu aan het verliezen dan?

RUTTE

Nee, die strijd gaan wij winnen. We zijn er ook heel druk mee bezig. Al eigenlijk vanaf het vorige
kabinet en de afgelopen paar jaar verder geintensiveerd. En daar zijn wij allemaal, als samenleving,
dat is niet alleen een zaak van het kabinet of van de politiek, dit is een zaak van de hele samenleving,
maar uiteraard het kabinet heeft de machtsmiddelen in handen, de staatsmachtsmiddelen via politie
en justitie. Wij zullen die strijd winnen.

LAMBIE

Maar hebben we hem niet al verloren als je ziet wat er afgelopen week gebeurd is?

RUTTE
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Nee, die hebben we niet verloren. Verloren, dan kzijg je situaties zoals in sommige andere landen,

waarbij boven- en onderwereld aan elkaar vervlochten zijn geraakt. Dat is in Nederland gelukkig

nauwelijks tot niet het geval. Ik zei net al, er zijn mensen die voor de keuze staan: kies ik voor het

goede of voor het kwade? En die willen kiezen voor het goede. Ik vind een van de belangrijkste
indicatoren ofwe deze strijd definitief gaan winnen dat die mensen dan kiezen voor het goede en niet

zich gedwongen voelen te kiezen voor het kwade.

LAMBIE

Kunt u een maatregel noemen die het kabinet nu overweegt om snel in te voeren?

RUTTE

We hebben een heel pakket maatregelen. Een daarvan is bijvoorbeeld dat we ook, het debat gister

ging daarover. dat informatie vitwisseling fussen diensten snéller moet. Dat is éen van de recknen dat

nu dat speciale interventieteam ondermijning wordt opgericht waarbij dus denationalepolitie de

douane, van Koninklijke Marechaussée. Een van de redenen dat we dat doen is juist om die

gegevensuitwisseling te versnellen. Er ligt ook wetgeving al klaar om dat mogelijk te maken. En ik

heb gisteren gezegd: die wetgeving zullen we opnieuw wegen vanwege de vreselijke gebeurtenissen
van woensdag om te zien of daar nog aanpassingen moeten plaatsvinden. Alles is erop gericht om

uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat die, er is één element, die gegevensuitwisseling kan versnellen.

Ik wil er wel bij zeggen: we zijn hier al cen aantal jaar mee bezig. Het is niet dat door woensdag dit

gebeurt. Maar u vraagt mij 6én concrete maatregel waar je nu ziet dat we met nog meer urgentie dat

doen, dat is bijvoorbeeld dat punt van gegevensuitwisseling via zo’n interventieteam.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)

Meneer Rutte, veel mensen in Nederland vragen zich ook af waarom voor iemand die verdacht wordt

van zoveel verschrikkelijks maar een beloning wordt uit geloond van 100.000 euro. Denkt het

kabinet nou serieus over na om dat bedrag wellicht te veelvoudigen?

RUTTE

Ja, we nemen dat nu onder de loep. Dat heeft Grappethaus ook gezegd, het kabinet steunt dat. We

loep. En zeker als dat tips zijn die kunnen leiden tot de arrestatie van dit soort vreselijke criminelen.

DE WINTHER

En aan welk bedrag moeten we dan denken?

RUTTE

Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Dit is echt, we hebben tipgeld. De discussie nu is “is dat

genoeg?’. En wat ik nu kan zeggen is dat we heel serieus kijken of we dat zouden moeten verhogen.
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DE WINTHER

Toch is de kwaadaardigheid van sommige lieden natuurlijk ook al vastgesteld voordat die moord van

de week werd gepleegd. Dan dringt zich toch de vraag op waarom er dan niet eerder daarop actie is

ondemomen.

RUTTE

Waarop?

DE WINTHER

Op het verhogen van tipgeld voor mensen die dat soort dingen doen.

RUTTE

Ja, we doen heel veel en er loopt heel veel. Alle wetgeving gaat door de Kamer op dit moment. Er is

extra geld, er zijn heel veel extra mensen aangenomen. De discussie die deze week ontstond is

bijvoorbeeld dat tipgeld is aanzienlijk, zou het helpen als je dat verder verhoogt. Dat onderzoeken

we. Het is niet zo dat we dat nu meteen besloten hebben. Dat is echt een zaak die we goed willen

onderzoeken.

DE WINTHER

Speelt geld een rol in deze?

RUTTE

Nee.



To:

From:

Sent:

Subject: RE: stafoverleg ondermijning

Received: Thur 9/26/2019 11:50:57 AM

Denkt Ferd ook aan 345-445 fte? Verder ok.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: . -BD/DGPenV/PPBT/PBO 4_5.1.2e  |@minjenv.nl>
Datum: atte

tt
26

al
2019 1:49 PM

Aan:[__512e| [5.12e] -BD/DGPenV/PPBT/PBO <{__5.1.2e  |@minjenv.nl>
Ouderwerp: FW: stafoverleg ondermijning

54.26) wil 5.1.20 t.2e |

r straks bij hebben. Kan onderstaande mail er uit?

Beste

De duur van het stafoverleg ondermijning met de minister is helaas teruggebracht tot 15 minuten.

hoogte en heeft aangegeven dat hij aanwezig zal zijn.
M.b.t, de ‘versterking van de slagkracht’ zal de kernboodschap aan de minister zijn:
U wordt geadviseerd om:

is hier reeds van op de

VY Aanstaande vrijdag in de Ministerraad niet in te gaan op concrete cijfers.

VY De gebundelde inzet van ‘dedicated en multidisciplinaire’ capaciteit is minimaal nodig om de repressieve aanpak van ondermijning
vorm te geven.

VW In de orde van grootte moet u denken aan honderden extra fte’s (350-445fte’s.)

VY Deze extra fte’s dienen niet alleen ten goede te komen aan/afkomstig te zijn van politie maar ook van andere diensten zoals: FIOD,

KMAR, OM, Belastingdienst en Douane.

Y De aangenomen motie ziet op een integraal interventieteam ondermijning.

VY Het voorliggende conceptplan van politie betreft een eerste aanzet hiertoe.

VY Voorstelis om de integrale interventieteams centraal bij de Landelijke Eenheid te plaatsen onder gezag van het Openbaar Ministerie

(LP/FP).
Kunnen jullie deze liin meegeven aan [pi2el[ 5.1.28
Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politle en Velligheldsreglo’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 CII | Den Ilaag

-

: oe
aneeveseeaeescessnsennsecsnanansereeanaesiseranasseeaeaee

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: 5.1.2e
| fra} [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__51.2e |@minjenv.nl]

From: 5.1.2e|
4122 - BD/DGPenV/Staf

Sent: Thur 9/26/2019 12:32:29 PM

Subject: RE: [**] 512d 5.12e | Ondermijning

Received: Thur 9/26/2019 12:32:30 PM

Hi [524

Zit ik bij jou goed voor stukken voor onderstaand overleg?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e]@minvenj.n!

www. rijksoverheid.nl/venj

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Verzonden: woensdag 25 september 2019 18:32

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL; Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL;[5.1.2e|, [ $.1.2e |, [5.1.22 (1.2

BD/DGPenV/ALG/Algemeen; 5.1.2e |@politie.nl; 5.1.2e l@om.nli] 5.1.2e | BD/DGPenV/Staf
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| BD/DRC/GC;



To: 5.1.2e [ 5.1.2e

lenceminjenv.nl]; 5.1.2e nad, [5.126], 5.1.2e

[5.12e @nctv.minjenv.nl];| 5.1.28 | [5.1.2e ek 5.1.22 l@netv.minjenv.nl], [.1.2¢ | F124, [5.1.26]-
5.1.28 |@nctv.minjenv.nl];|__5.1-2e —],[5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e — |@minjenv.niJ; [5-1.2e | f+, [5.1

b-BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e — |@minjenv.ni];|_§.1.2e |, f +24 [5.1.2e]. - BD/DFEZ/CBU/Cluster A[_5.1.2e |@minjenv.nl]] _5.1.2e

5.1.2ePe_|- BD/DRC/GCI 5.1.2€ @minjenv.nl];| 5.1-2e | $14 [512], - BD/DGPenV/PPBT___5.1.2e _|@minjenv.nl]: [B.1.26 [fea
[5124] 5.1.2e @minjenv.nl];[§12e].7.2e | 5.1.2e |@minjenv.n!]
Ce: [ 5.i2e [bid bi24 -BD/DRC/GCL 5.1.2e |@minjenv.nlj;| 5.1.2e | $2}[ 5.1.2e | -

BD/DRC/GC] —_5.1.2e @minjenv.ni];[ 5.1.2 |, b24 [512] 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: = [5.1.2e] [5.1.2e | [5.12e[2e |- BD/DRC/GC

Sent: Thur 9/26/2019 4:04:41 PM

Subject: SPOED: ondermijning -> opbouw claim en vervolg uiterlijk dinsdag

Received: Thur 9/26/2019 4:04:42 PM

Collega’s,
Eind van de middag overleg DGRR-DGPenV-DFEZ bij Minister geweest over JenV-fiche ondermijning en over

politieplan landelijk interventieteam.

Uitkomst overleg was opdracht van Minister om uiterlijk dinsdag een notitie gereed te hebben die hij vrijdag in de

MR wil bespreken met de volgende elementen:
- Interventieteam/ drugsbrigade: cf politieplan (orde van grootte 60 min)
- Effecten daarvan voor OM (15 mln) en verdere keteneffecten ZM/DJI (PM)
- Bewaken/ beveiligen (orde van grootte 40 min)
-Preventie (andere departementen) -> 30 min

Morgenochtend 8.45 wordt op initiatief FEZ ws in de BR nog kort stilgestaan bij het verdere proces.

In elk geval zullen we maandag en dinsdag een snelkookpan schrijfploeg samenstellen die de verschillende

elementen gaat uitwerken, zodat er dinsdag
Een integraal stuk ligt dat de Minister kan verspreiden.
Ik heb OM ook geinformeerd. Die zijn al bijna klaar met berekening van effecten politieclaim op de OM-organisatie.
Tot zover voor nu.

Gr fra]
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To:

From:

Sent: Thur 9/26/2019 5:50: 57 PM
Subject: RE: Annotatie DGPenV/MinJenV/Akerboom/VdBurg

Received: Thur 9/26/2019 5:50:58 PM

Dank. Nav overleg by Minister vanmiddag kan de paragraaf “zorgen” wat worden aangepast. Zie mijn suggesties mm jouw
tekst.

Grr]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:| 5.1.2e |} 2}, [9.1.2e|, -BD/DGPenV/PPBT/PBO <¢__5.1.2e  |@minjenv.nl>
Datum: donderdag 26 sep. 2019 6:59 PM

Aan: [6.1.2¢] [5.120] bi2412e |BD/DRC/GC {__6.12e |@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Annotatie DGPenV/MinJenV/Akerboom/VdBurg

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[51.2e),-BD/DGPenV/PPBT/PBO @minjenv.nl>
26 sep. 2019 6:45 PM

-BD/DGPenV/PPBTPBO4 5.1.2e  |@minjenv.nl>,[5-12e .

Onderwerp: Annotatie DGPenV/MinJenV/Akerboom/VdBurg

Beste

Mi zouden we morgen in het gesprek met _5.1.2e arf 5.1[5-12¢] het volgende moeten aangeven:

Om de complexe ondermijningsproblematiek serieus te kunnen aanpakken is meer en andere inzet van capaciteit nodig. Het

gaat in de kern om:

-

Capacileit:

o Met focus (heldere doelstelling en gerichte inzet obv intell/thema-sturing)
o Integraal (FIOD, KMar, Belastingdienst, Douane),

o Multidisciplinair (tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning)
o Kwalitatief hoogwaardig (HBO/WO niveau, diverse disciplines)
o Dedicated (gelabelde en intrinsiek gemotiveerd)

- Werkwijze

o Op basis van een thema- (VA: illegale wapens, drugs en witwassen)
en data-gestuurde werkwijze (gedegen criminaliteitsbeeld en data-analyses)

F129, - BD/DGPenV/PPBT

- Doel: het structureel verstoren van (inter-)nationaal opererende criminele netwerken.

Randvoorwaarden:

1. Kwalitatieve mensen en middelen

2. Kwalitatieve informatiepositie

Een goede intelligencepositie (en nationale informatiedeling met EUROPOL via EIS) is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

Dit kan worden bereikt op basis van de doorontwikkeling van het NIBO/NIPT.
3. Centrale ophanging en sturing

Centraal opgehangen bij de Landelijke Eenheid van de politie, met een strakke sturing en prioritering door het OM (LP/FP)
De zorgen over het huidige conceptplan:

- Te hoge claim (350 fte)

Minister heeft ingestemd met deze inzet.

- Enkel politiecapaciteit (dus meer van hetzelfde)
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- Onvoldoende afstemming met OM, FIOD (andere BOD’en), KMar, Belastingdienst en Douane

- Concreet toegezegde gelabelde capaciteit van andere (opsporings)diensten ontbreekt

OPLOSSING VOOR NU KAN ZIJN DAT EEN FORMULERING WORDT GEKOZEN DIE DUIDELIJK MAAKT DAT DE EXTRA

OPSPORINGSCAPACITEIT BEDOELD IS VOOR VERSTERKING VAN ZOWEL POLITIE ALS FIOD EN EVT VERDER

DEELNEMENDE ORGANISATIES.

- Zonder duidelijk doel (‘thema-labeling’) bestaat nu een reéle kans op versnippering binnen de Landelijke Eenheid

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling
lurfmarkt 14/ | 2511 DE | Den Haag | Noordtoren 2¥e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To:

Ce:

From:

Sent:

Grapperhaus, F.B.J. - BOA

DET,5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBOL___5.1.2e _|@minjenv.nl]
5.1.26

|

- BD/DGPenV/PPBT

-48 AMFri 9/27/201

Subject: Ondermijning en de burgemeesters

Received: Fri 9/27/2019 6:26:49 AM

20190924 brief tk_ondermijning financiele beschouwingen.pdf

brief TK ondermijning def.pdf

heeft geretweet

Terechte constatering.
Ook de regio-burgemeesters, de VNG en de G40 vinden dat de nieuwe aanpak van @ferdgrapperhaus niet ten koste

mag gaan van bestaande budget en capaciteit.
Er is extra structureel geld nodig.Want structureel probleem los je niet op met incidentele middelen.

0027

De moord op advocaat een absoluut dieptepunt in de

verharding van de georganiseerde misdaad, van de economy of drugs.
Ondermijning heeft prioriteit: het ondermijningsfonds van € 100 min., € 10

min. aan structurele middelen, versterking van de politie met 171 fte en een

ondermijningswetgeving voor in de praktijk ervaren knelpunten.

Ondermijning is keiharde georganiseerde misdaad. En we betalen nu de prijs

voor 10 jaar wegkijken. Het rapport| 572e is wat dit betreft beschamend om te

lezen. Maar tegelijkertijd laat dat rapport ook zien dat er een ander normaal

kan zijn dan nu.

Er was nooit een ‘war on drugs’ en die zal er in de toekomst ook niet zijn.

Maar wegkijken kan niet meer en hopen dat het uit zichzelf verbeterd is

illusoir.

De burgemeesters, de politie en het OM zijn hier volkomen duidelijk over. Er

is behoefte aan een nieuwe, meer gefocuste aanpak. Een aanpak die we

langjariq moeten volhouden en een aanpak die niet uit de bestaande

middelen gaat.

. We komen van een periode van 2005 - 2015 dat georganiseerde misdaad geen prioriteit was voor de

samenleving, een periode van tien jaar waarin de georganiseerde misdaad vrij spel heeft gehad.

. We zien de ondermijnende e‘fecten: bedreigde burgemeesters en journalisten, vergismoorden, 82 drugsiabs
-

soms midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur, een afgehakt hood op de stoep in

Amsterdam, € 16 miljard crimineel geld.

@ = ~=Grenzen worden overschreden: de moord op de broer van de kroongetuige [e2ebe L, nu de moord ap zijn

advocéat. Een aanslag op de rechtstaat.

Daarom moeten we nu doorpakken. Het is nu hét moment daar structureel te

investeren in repressie, afpakken en preventie.

Daarvoor is zo’n € 150 min. structureel nodig.
Voor een landelijk multidisciplinair interventieteam met gelabelde

hoogwaardige expertise, voor landelijke en internationale slagkracht.



Een geconcentreerd team van intelligence, tactiek en specialisten - ‘all

systems in the room bij elkaar’ - om doorbraken te forceren in de aanpak van

complexe, internationale ondermijningszaken.
Gericht op de aanpak van de kopstukken van de drugsindustrie, de criminele

verdienmodellen, het aanpakken van criminele machtsposities.
Voor het versterken van bewaken en beveiligen voor de toenemende dreiging
vanuit de georganiseerde misdaad.

En ‘last but not least’ voor preventie.
Een stevige impuls voor de wijkaanpak, een investering in het voorkomen

van voedingsbodems voor georganiseerde criminailiteit.

Een aanpak voor kwetsbare jongeren die dreigen te worden ingezogen in de

georganiseerde misdaad waar geen weg terug bestaat.

Aan het tegengaan van de normalisatie van gebruik van harddrugs. De

mentaliteit in de samenleving ten aanzien van de aanvaardbaarheid van

drugs moet veranderen.

Als Nederland kunnen we nu de stap zetten voor een groot offensief. Dat

houden we langdurig aan, zeker 10 jaar.

Volgende week presenteer ik de hoofdlijnen van het offensief tegen

ondermijning. Samen staan we sterk voor onze rechtstaat.

Met vriendelijke groeten,

q 5.1.2e

9.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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To: (UITVOERINGSBELEID)[_5.1.2e |@minfin.nl);a -

BD/DRCIGCL___5.1.2e  |@minjenv.ni]; [5-1.2e it 5.12e]
- BD/DGPenV/PPBT/PBO[___§.1.2e |@minjenv.nl]; 5.1.22 _ |, [5.1.2e],

van - BD/DRC/GC| $.1.2e (@minjenv.nl]

Ce: 5.1.2e 2e |5.1.2e/) (UITVOERINGSBELEID)[ _51.2e |@minfin.nl]

From: 5.1.2e],[5.1.2e [[5.1.2e)2e | BD/DRC/GC

Sent: Fri 9/27/2019 2:54:04 PM

Subject: RE: A.s. maandag

Received: Fri 9/27/2019 2:54:05 PM

Ha collega’s, even in aanloop naar maandag:
Gelet op de extreem korte deadline en op het doel van het stuk (politiek commitment in kabinet op extra investermgen tbv

ondermyning) gaan we inzette op een hoofdlijnen notitie die de urgentie stevig neerzet en vervolgens 4 thema’s kort en op

hoofdliynen behandelt:

1. Opbouw interventieteam: multidisciplinair, orde van grootte (350 fte), op dit moment nog niet en detail ingaan op

verdeling naar verschillende partners en inrichtingsvragen
2. Keteneffecten in strafrechtsketen

3. Capaciteit bewaken en beveiligen (uitbreiding)
4. Preventie: bijdragen uitgevraagd aan departementen uit ‘sociaal domein’ (BZK, VWS, SZW, OCW)

Veel zaken zullen we nog in de volgende fase met elkaar moeten gaan bespreken en invullen.

Goed om maandag wel vast even te inventariseren wat voor die uitwerking daama nog nodig 1s.

Tot zover even.

Tot maandag.
Gr|>125

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [_5.1.2e| 6.1.2e |)(UIT VOERINGSBELEIW) ¢_8.1.28|@minfin.nl>
Datum: vwrijdag 27 sep. 2019 4:39 PM

Aan:| 6.1.28 ft 5.1.2e -RDMRCGC 4 5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie:|5.1.2e Be _[5.1.2e|) (UITVOERINGSBELEID) 4_5.1.2e [@minfin.nl>,[5.1.2e| [5.1.2e | [212e)2e | BD/DRC/GC

E| 5.1.2e  \@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: A.s. maandag

Dank! Ja hy weet crvan.

Harteli
ke groet,
5.1.2e

Van: "{_542e — ],f|[ 5.12e | - BD/DRC/GC"

Verzonden: 27 sep. 2019 16:34

Naar: "|5.1.2e| 542e |)(UITVOERINGSBELEID)";"{_ 51.2e ||[ 5.12e | - BD/DRC/GC"

Ce:
" 5 e |) (UITVOERINGSBELEID)"; "| 6.1.2e [| 5.1.2e |[512e)2e | BD/DRC/GC"

Onderwerp: RE: A.s. maandag

Hy weet ervan neem ik aan? Ik zal en maandag aanmelden. Op dit moment ben ik met op kantoor en kan geen

vergaderverzoek sturen.

Groet|_$.1.2e |
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

) (UITVOERINGSBELEID) <_6.1.28 |@minfin.nl>
Datum: wrijdag 27 sep. 2019 4:16 PM

Aan: .- BD/DRC/GC 4 3.1.2e @minjenv.nl>

Kopie: ) (UITVOERINGSBELEID) <_§.1.2e |@minfin.nl>

(5.1.26 @minfin.n!) kunnen uitnodigenZou je voor de bijeenkomst a.s. maandag cok

Finance aan laten sluiten.

Dank!

il graag ook iemand van Control en

Ministerie van Financién

Directoraat-generaal Belastingdienst

Uitvoerings- en handhavingsbeleid
Karte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KV 2.64

Pastbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

Maandag afwezig

atten die niet voo

it te verwijdere

esseerdebent of dit
b

lijkheid voor schad

Ss

the addresseeor if
this

any kind resulting from
This messag

sender arid delele (he message. The Slal

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwiyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: 5.1.2e | fra} [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_51.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e  |@belastingdienst.n|

Sent: Sun 9/29/2019 7:04:59 AM

Subject: Fw: reactie FIOD notitie OM ondermijning

Received: Sun 9/29/2019 7:05:10 AM

2019 09 29 reactie FIOD op notitie OM ondermijning.docx
2019 09 29 reactie FIOD op notitie OM ondermijning.pdf

Hallo[5.1.2e],

zie onze reactie op het OM stuk. Aantal wezenlijke punten voor ons rond internationale samenwerking, aanpassing wetgeving (denk
verschoningsrecnt), inzet van nieuwste technieken en methoden en belang van WOD en dus punt van combiteams onder gezamenlijke

aansturing.
Ik hoop dat onze ideeén een plek krijgen in jullie nota.

Hartelijke groet,

/k wens u een fijne dag!

[5.128] 5.1.28

5.126
-

[_5.1.2e|@belastinadienst.n!

FIOD (hoofdkantoor)

Rijkskantoor de Knocp
Croeselaan 14

3521 CA Utrecht

-—-- Doorgestuurd door[57.2e] 5.126 bp 29-09-2019 09:03 -——-

Van: [5.1.2e 5.1.2e

Aan. 5.1. 2e l
Co:'[ ote [up oie Ere] [@Delastingdienst, Fr2d[=126].

5.126 Belastingdienst
Datum: 29-09-2019 09:03

Onderwerp: reactie FIOD notitie OM ondermijning

Hallo[_5.1.2e|,
zie bij deze onze reactie opjullie notitie. |k hoop dat dit meegenomen wordt richting de nota van JenV en het gesprek met de minister van

JenV dinsdag a.s. Ik zal JenV ook over onze zienswijze informeren.

Bij vragen, welkom!

Hartelijke groet,

(Zie het bijgevoegde bestand: 2019 09 29 reactie FIOD op notitie OMondermijning.docx) (Zie het bigevoegde bestand:

2019 09 29 reactie FIOD op notitie OMondermijning.pdf)
/k wens u een fijne dag!

EXE 5.1.2¢ |
2.1.26

[ 5.1.2e \@belastingdienst.n!

FIOD (hoofdkantoor)

Rijkskantoor de Knocp
Croeselaan 14

3421 CA Utrecht
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De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten,

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or

sunilar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain mformation that is confidential and legally privileged. If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.
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Reactie FIOD op notitie OM aanpak drugsbestrijding

Pag 2. Huidige tekst

Versterking strafrechtelijke aanpak / multidisciplinaire opsporingsteams
IHet OM is geen voorstander van een aparte drugsunit of een aparte structuur. Extra capaciteit
lvoor de strafrechtelijke aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke
Eenheid/ Dienst Landelijke Recherche worden ondergebracht, in samenwerking met de FIODs. De

focus van de versterking ligt op het opsporen en oprollen van criminele drugsorganisaties. Het

Igezag over de opsporing en de aansturing van de teams ligt bij LP en FP.

IHet OM gaat uit van vier teams - centraal onder de landelijke recherche — die gedeconcentreerd
lwerken. Deze teams worden aangesloten op reeds bestaande samenwerkingsvormen: zoals de

londerzoeken op de as Amsterdam- Utrecht en de as Rotterdam — Den Haag en samenwerking op

loverkoepelende drugsproblematiek, zoals in het Zuiden en het Noordoosten van het land.

{..-}
De FIOD sluit aan bij deze teams.

Moetnoot 6: Het gaat hierbij niet om het onderbrengen van de FIOD onder de DLR, maar om een nauwe

samenwerking onder gezag van FP en LP.

Pag 2. Voorgestelde tekst

NVersterking strafrechtelijke aanpak / multidisciplinaire opsporingsteams
IHet OM is geen voorstander van een aparte drugsunit of een aparte structuur. Extra capaciteit
voor de strafrechtelijke aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke
Eenheid/ Dienst Landelijke Recherche en dé FIODe worden ondergebracht. De

focus van de versterking ligt op het opsporen en oprollen van criminele drugsorganisaties. Het

lgezag over de opsporing en de aansturing van de teams ligt bij LP en FP.

Het OM gaat uit van VierComibiteams ~ onder de landelijke recherche en de FIOD - die

Igedeconcentreerd werken. De FIOD draagt voor de opsporing gelijkwaardig aan deze teams bij.
[Deze teams worden aangesloten op reeds bestaande samenwerkingsvormen: zoals de onderzoeken

lop de as Amsterdam- Utrecht en de as Rotterdam — Den Haag en samenwerking op

loverkoepelende drugsproblematiek, zoals in het Zuiden en het Noordoosten van het land.

Toelichting
Voor wat de betreft de opsporingscapaciteit leveren de FIOD én de politie een gelijkwaardige

bijdrage aan de vier combiteams. Gelijkwaardig betekent samen sturen. De uitvoering is daarmee

in lijin met het gezamenlijke gezag van FP en LP. Het betreft opsporingscapaciteit, niet de speciale
ondersteuningsfunctie en de intelligence. Van de gevraagde 350 fte wordt gedacht aan 4x 25 fte

voor vier gezamenlijke combiteams. Ervaring leert dat andere, meer vrijblijvende vormen van

samenwerking niet effectief van de grond komen. Het combiteam model is het enige model wat

goed gaat werken. Het is daarmee dan ook de enige methode voor de FIOD om in deze

drugsaanpak effectief te kunnen participeren.

Pag. 3 Huidige tekst

Er moet snel gestuurd kunnen worden op inzet en middelen; vanuit de traditionele

lorganisatiestructuur is dat niet eenvoudig. Daarom moeten goed geinformeerde en capabele teams
Isnel en doortastend kunnen handelen binnen een operationeel mandaat, waarbij tactiek,
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intelligence en expertise nauw met elkaar verbonden zijn. Vaste OM-aanwezigheid moet verzekerd

zijn in de

eams, OM-ers moeten de ruimte hebben om binnen deze dedicated teams keuzes te maken die

losstaan van bekende stuur- en weegploegen, zodat de slagvaardigheid van de teams groot is.

Pag. 3 Voorgestelde tekst

Er moet snel gestuurd kunnen worden op inzet en middelen; vanuit de traditionele

organisatiestructuur is dat niet eenvoudig. Daarom moeten goed geinformeerde en capabele teams
snel en doortastend kunnen handelen binnen een operationeel mandaat, waarbij tactiek,

intelligence en expertise nauw met elkaar verbonden zijn. Vaste OM-aanwezigheid moet verzekerd

zijn in de teams, OM-ers moeten de ruimte hebben om binnen deze dedicated teams keuzes te

maken die losstaan van bekende stuur- en weegploegen, zodat de slagvaardigheid van de teams.

Toelichting
Er moet worden gekeken naar mogelijkheden voor een betere bescherming van de inzet van

nieuwe middelen en technieken. Nu is door de transparantie van ons systeem na elke zitting en /of
delen van het dossier alles bekend bij alle partijen. De periode dat gebruik kan worden gemaakt
van de nieuwste technieken en middelen door de opsporing is nu vaak beperkt. Informatie

daarover ligt al snel op straat. Opsporing moet hierdoor steeds opnieuw strijd aangaan met

bestrijden van zware criminaliteit. Dit is ook onnodig kostbaar voor de overheid, nu kan opsporing
relatief kort effectief gebruik van nieuwe innovatieve methoden en middelen. Kan dit niet anders

georganiseerd worden? Bijvoorbeeld door een systeem met een toetsingscommissie en daar

langere in de tijd gebruik van maken. In het buitenland zijn hier voorbeelden van.

Pag. 3 Huidige tekst

Er moet voldoende ondersteuning zijn vanuit specialismen als FO, digitale opsporing en

IOSINTexpertise. Ook moet er financiéle ruimte zijn binnen de teams om externe expertise in te

lhuren (bijvoorbeeld publiek-private samenwerking). Dit zijn o.a. civiel juridisch adviseurs,
fforensisch accountants, vermogenstraceerders en internationaal adviseurs, maar ook de

lwetenschap.

Pag. 3 Voorgestelde tekst

Er moet voldoende ondersteuning zijn vanuit specialismen als WOD. FO, digitale opsporing en

IOSINT expertise. Ook moet er financiéle ruimte zijn binnen de teams om externe expertise in te

huren (bijvoorbeeld publiek-private samenwerking). Dit zijn o.a. civiel juridisch adviseurs,
fforensisch accountants, vermogenstraceerders en internationaal adviseurs, maar ook de

lIwetenschap.

Toelichting
WOD trajecten zijn dit soort onderzoeken langdurig, kostbaar en intensief. Dit kan anders en naar

voorbeeld van andere land. Vraagt om extra aandacht en afzonderlijk budget.

Pag. 4 Huidige tekst

internationale aanpak prioriteit

\Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft altijd een internationale component. Er moet

idan ook prioriteit worden gegeven aan een forse investering in de versterking van de operationele

lsamenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Concreet gaat het om meer
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Igezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons. Ook gaat het om

Icapaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is het

lvan belang om de aandacht te blijven vestigen op de link tussen de drugscriminaliteit en Caribisch

Nederland. Het vereist ook investering in capaciteit voor de International Rechtshulp Centra (IRC’s
len Landelijk IRC), in de samenwerking met Eurojust en Europees Justitieel Netwerk. Het

lstimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende Riec/Liec’s
lverdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie.

Pag. 4 Voorgestelde tekst

internationale aanpak prioriteit

\(Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft altijd een internationale component. Er moet

dan ook prioriteit worden gegeven aan een forse investering in de versterking van de operationele
lsamenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Concreet gaat het om meer

igezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons. Ook gaat het om

Icapaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is het

Ivan belang om de aandacht te blijven vestigen op de link tussen de drugscriminaliteit en Caribisch

INederland. Het vereist ook investering in capaciteit voor de International Rechtshulp Centra (IRC’s
len Landelijk IRC), in de samenwerking met Eurojust en Europees Justitieel Netwerk.

. Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende
Riec/Liec’s verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie.

Toelichting
Internationale samenwerking is van uitermate groot belang om effectief te kunnen handelen. Deze

tekstaanpassing voegt een aantal extra mogelijkheden toe om dat te realiseren. Ook verdient het

aandacht vanuit drugs-stromen maar juist ook vanuit financiéle geldstromen te onderzoeken of

uitbreiding cq. versteviging ((assistent)LO met financiéle expertise) van huidige LO netwerk nodig
is.

Pag. 4 Huidige tekst

|Aanpassing wetgeving
Het is voor het OM van groot belang dat de wetgevingsagenda van de minister snel wordt

luitgevoerd. Het OM wil binnen die agenda de kroongetuigeregeling uitbreiden. Momenteel wordt

londerzoek gedaan naar de kosten van deze uitbreiding; vaker gebruik van kroongetuigen kan

leiden tot meer kosten voor het stelsel Bewaken en Beveiligen, bijvoorbeeld voor bescherming
ffamilieleden.

Pag 4. Voorgestelde tekst

|[Aanpassing wetgeving
Het is voor het OM van groot belang dat de wetgevingsagenda van de minister snel wordt

luitgevoerd. Het OM wil binnen die agenda de kroongetuigeregeling uitbreiden. Momenteel wordt

londerzoek gedaan naar de kosten van deze uitbreiding; vaker gebruik van kroongetuigen kan

leiden tot meer kosten voor het stelsel Bewaken en Beveiligen, bijvoorbeeld voor bescherming
familieleden.

Toelichting
De opsporing en OM hebben in de uitvoering van de strafrechtelijke onderzoeken veel last van het

verschoningsrecht. Na jaren van polderen om op dit dossier tot oplossingen te komen is het o.i.

hoog tijd dat we besluiten namens en kaders meegeven, teruggegaan naar kern en naar waar het

verschoningsrecht ooit voor bedoeld is met bijbehorende rechten en plichten.
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Pag. 6. Huidige tekst

3. Is er een consolidatierichting te vinden in de plannen
le Geen aparte drugsunit. Het OM gaat uit van vier teams, centraal onder de Dienst Landelijke
Recherche en die gedeconcentreerd werken. Het zijn gecombineerde multidisciplinaire

lopsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis en expertise)
die werken aan complexe (inter)nationale ondermijnings-zaken. De teams krijgen extra

(‘nieuwe’) capaciteit, geen capaciteit die wordt weggehaald uit andere onderdelen van politie
len OM.

Pag. 6. Voorgestelde tekst

3. Is er een consolidatierichting te vinden in de plannen
Geen aparte drugsunit. Het OM gaat uit van vier combiteams, van de Dienst Landelijke

die gedeconcentreerd werken. Het zijn gecombineerde
Imultidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis

len expertise) die werken aan complexe (inter)nationale ondermijnings-zakena
. De teams krijgen extra

a
once capaciteit, geen capaciteit die wordt

lweggehaald uit andere onderdelen van politie, en het OM.



To: 5.1.2e
|

([51.2e| -BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e— |@minjenv.nl];
BD/DGPenV/PPBT/PBO_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |12} [ss] - BD/DGPen WPPBT

Sent: Mon 9/30/2019 6:30:36 AM

Subject: FW: Fiche

Received: Mon 9/30/2019 6:30:37 AM

conceptfiche ondermijning 29 09 2019 21.00 uur schoon.docx

Deze is door[ §12e |zelf aangepast. Kijk of je daar herkenbare woorden uit kunt halen

[5123-

Met vriendelijke groet,

5.12e

5.1.26

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e  |@minjenv.nl

www.rijksoverheid_ni/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[8420 | fr2f5.1]512¢)[Lid Korpsleiding]<q{___5.1-2e @politie.nl>

Datum: maandag 30 sep. 2019 8:29 AM

Aan:| 5.7.2e feat52] -BD/DGPenV/PPBT4 5.1.22 |@minjenv.ul>

Kopie: | 5.1.2e [512e] 24) < 5.1.2€ |@politienI>
Onderwerp: FW: Fiche

[35128
Ik gana het overleg met de KL de notitie lezen, die jii mii hebt toegestuurd.

5.1.2e gBijgaand echter onze meest recente versie, die door elfis aangepast.
Groet,

Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bi lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bencht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De infonnmatie m dit e-nailbericht (en bylagen) kan vertouwelijk van aard zijn en bimen het bereik van cen

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit esnailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: fra} [5.4.26] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e  |@minjenv.nl]; [5+2][8.1.2e|-
BD/DGPenV/PBT/PBI[ 5.1.2¢ |@minjenv.nl]
Ce: §.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl]

From: 5.1.2e |@mindef.nl

Sent: Mon 9/30/2019 11:23:47 AM

Subject: RE: Landelijk interventieteam

Received: Mon 9/30/2019 11:24:17 AM

Hierbij onze eerste bijdrage voor het stuk over het landelijk interventieteam. Nadere uitwerking kan op een later moment

deze week plaatsvinden.
- Inde urgentie en noodzaak om de slagkracht te versterken in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit staat de

KMar positief tegenover samenwerking en gezamenlijke (integrale) interventies.

- De samenloop van de politietaak op knooppunten zoals de luchthavens, de internationale positie onder andere in het

Caribisch deel van het K oninkrijk en specialistische kennis van (mensen)stromen rondom de grens geeft de KMar de

unieke (informatie)positie die van groot belang is bij de aanpak van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit.

- Vanuit de eigen positie en kracht kan de KMar bijdragen aan deze interventies door (nter)nationaal te intensiveren op

de (lucht)havens (incl. GA en Caribisch gebied) met robuuste teams (handhaving, opsporing, intell). Voor structurele

intensivering zijn flexibilitcit cn investeringen op het personeel nodig. Een nadere onderbouwing en indicatie van de

benodigde investeringen en middelen kan desgewenst later deze week gegeven worden.

- Daarnaast ziet de KMar grote meerwaarde in het versterken van de gezamenlijke Intell positie (finec, cyber) in de

breedte om een verkokerde aanpak te voorkomen.

Voor vragen weten jullie ons te vinden.

Groeten ook namens [5.1.2e|,

Van:[ 5.12e JKMAR/STAF/KAB/CL IPA

Verzonden: maandag 30 september 2019 09:41

sae f+}, [51.28], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

cc: [5.1.2e (@minvenj cal

Onderwerp: Re: Landelijk interventieteam

Goedemorgen (ce [ 5:1.2e }),
Dank voor de stukken. Ik heb jullie verzoek witgezet by LTC, Intell en Recherche. DDOPS is op de

hoogte en is klaar voor het telefoontje van 5.1.26
|

Zoals | 5.1.2 je vast uitgebreid kan toelichten, is het met zo dat de KMar nog ergens een voorraadje collega’s laat staan

tactisch rechercheurs/analisten heeft liggen. We zijn juist blij dat vorige week is besloten dat de (militaire) politietaak
weer capacitair hersteld kan gaan worden zodal binmen de de informatiepositie en politietaak weer orde op zaken kan

worden gesteld. Ik denk dat het een goed idee is als je toelicht hoe de prioritering tussen de gezagen van de KMar

er aan toe gaat.
Desalniettemin kan ik je van de eerste ronde reacties intern al doorgeven dat de KMar positief staat tegen samenwerking
rondom de anti drugs onderzoeken. Er zijn ook al wat ideeén hoe dat zou kunnen, vanuit de eigen taak. Gelijk optrekken
wat betreft FTEen, middelen en andere randvoorwaarden is dan uiteraard het uitgangspunt.

wacht op het belletje van jullie directeur.

Groeten, 2

Op 29 sep. 2019 om 15:44 heeft[ 5.1.2e | Brad. [6.1.2e], -BD/DGPenV/PPBT/PBO <{__5.12e  @minjenv.nl> het volgende
geschreven:

Beste[6.1.2e],
Hierbij stuur ik je ter info de ontvangen (concept)plannen van politie en het OM. Bijgevoegde stukken graag niet verder

verspreiden.
Graag verneem ik uiterlijk maandagochtend eventuele ideeén (op hoofdlijnen) over deelname van de KMAR aan het Landelijk
interventieteam.

Dank alvast!

Met vriendelijke greet,

Directoraat-Generaal Politie en Vi

Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20391 | 2500 FH | Den Haag
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fase]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwiyderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Ministry of Justice and Security

<20190927 Memo Advies PaG - OM-plannen versnelling aanpakdrugscriminalit....pdf.attachetrl>
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakeliykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met isico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Mon 9/30/2019 3:29:57 PM

Subject: FW: 30092019 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 HC incl DGPENV

Received: Mon 9/30/2019 3:29:58 PM

Van:|5.1.2e|, #12], 124, - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: maandag 30 september 2019 17:29

Aan: [5.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: 30092019 PLAN VAN AANPAK ONDERMUNING 150 HC incl DGPENV

1/3 fiod en de rest toch?

Met vriendelijke groet,

5.1.2

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

9.1.26

5.1.2e — |@minjenv.nl

www _rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
Van:[ 6.12e|, 6.12e|-DD/DGPenV/PPBT/PBO {| 8.1.2e _|@minjenv.nl>
Datum: maandag 30 sep. 2019 5:19 PM

Aan: | 5.1.2e | fal [5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO<4 5.1.2e — |@minjenv.nl>,[5.1.2e |, 124, [512
8.1.2e 41} [512 - BD/DGPenV/PPBT4 8.1.2e _|@minjenv.nl>

Onderwerp: 30092019 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 HC incl DGPENV
Zo ver zijn we nu. Er kan nog een halve zin over het HARC team in.

5.1.28 | §.1.2@ |@minjenv.nl>,
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: | [5.1.2e| - BD/DGPen V/PPBT/PBO

Sent: Mon 9/30/2019 6:14:27 PM

Subject: FW: concept-versie pva anti-ondermijning tbv MR

Received: Mon 9/30/2019 6:14:28 PM

20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[ 512e | 5.1.2e kK 61.2e |@minjenv.nl>
Datum: maandag 30 sep. 2019 8:09 PM

5.1.2eAan:|  5.1.2e
.

- BD/DGPenV/PPBT/PBO | 3.1.2e = @minjenv.nl>,| 5.12e
|

5.1.2e |@minjenvnl>| 512e [Ze lq 5.4.2e  [@minjenv.nk>,[6.1.2e [ fr2f [sre] 5.1.2¢ §.1.2e |@minjenv.nl>,

i 2e |, fr24 [et2e] 5.1.26 Jd 5.1.2e

Game
| 5.1.2e |, §.1.28 J 512e  [@minjenv.nl>, 5.1.2e[} 1} Pa

5.1.28 (@minjenv.ul>, |9-+2+], $12e| - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <__5.1.2e \@minjenv.ul>,| _§.1.2e | grat | 5.1.2e |,
BD/DRC/GC 4 5.1.2e (@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: concept-versie pva anti-ondermijning tov MR

[2+], - BD/DGPenV/PPBT

5.1.2e | 5.1.2e

Verzonden: maandag 30 september 2019 20:08

Aan: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL

ce:[ 5.1.22 |, [s026] 5.1.26 rv24,F-21.2e | BD/DBO/ADVIES;
Onderwerp: concept-versie pva anti-ondermijning thy MR

Beste Ferd,

Zoals afgesproken hierbij de concept-versie plan van aanpak met als werktitel ‘Nieuw offensief tegen georganiseerde, ondermijnende
criminaliteit: structurele versterking, versnelling en verbreding noodzakelijk’.

Bij de totstandkoming hebben we gebruik gemaakt van alle input van de verschillende organisaties en departementen. Ze hebben in een kort

tijdsbestek deze informatie opgeleverd, die wij vandaag verwerkt hebben in deze versie.

Graag horen we morgen je reactie, zodat we de nota voor de MR gereed kunnen maken.

Groet,

aera]
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To: 5.1.2e
|

([51.2e| -BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e— |@minjenv.nl];
BD/DGPenV/PPBT/PBO_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.26

| fr} [812], - BD/DGPenVW/PPBT

Sent: Tue 10/1/2019 5:46:40 AM

Subject: FW: Concept notitie tot nu toe

Received: Tue 10/1/2019 5:46:41 AM

[5123-

Ti

Met vriendelijke groeten,

5.1.26

Munisterie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ninjenv.nl
www.ryksoverheid.nl/jenv

Van: 5.1.2e \@belastingdianst.nl F 5.1.22 \@Mbelastingedienst n>

Datum: maandag 30 sep. 2019 23:40

Aan: [ 5.1.2¢ | $02} [enze], -BD/DGPenV/PPBT 4 5.1.2e  (@minjenv.nl>

Kopie: | 8.1.2e |@belastingdienst.nl 4 5.1.2e |@belastingdienst.nl>.| 5-1.2e |@belastingdienst.nlE| 5.1.28 \@belastingdienst.nl>,

‘belastingdienst.nl <51.2e  [@belastingdienstnl>
Onderwerp: Re: Concept notitie tot nu toe

Hal__{ 6.120 |

Dank. Je krijgt morgen reactie van ons. Begrijp dat het nog veel op hoofdlijnen is.

Ik geef vast 1 punt wat voor ons erg belangrijk is en wat niet in de notitie zit.

En dat is het samen sturen op de financiéle onderzoeken door Politie en FLOD. Spiegelbeeld van het OM met LP en FP wat

er Wel in staat. Verschillende keren door ons al aangegeven, maar nog niet in de memo. Voor ons echt een belangrijk punt,
ook om het ‘anders’ opsporen te kummen realiseren. Ik geef het wu maar even vast mee met het ovg op overleggen morgen.

Groct[5.1.26

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 30 sep. 2019 om 21:38 heeft[_5.1-2e|, raf, [512¢), - BD/DGPenV/PPBT het volgende geschreven:

Dag [5.12¢],
Dit is de notitie op basis van de verschillende gesprekken en de inbreng van de partners. Voor a.s vrijdag verwachten

wy gecn akkoord op de notitic. Maximaal cen akkoord om crmee door te gaan en terug te komen met cen

preciezere en concretere uitwerking. M wil graag een politiek besluit voor de begrotingsbehandeling J&V in

0035



november (in lijn met de motie Heerma) en dan een traject dat de definitieve bekostiging moet regelen bi
VIN 2020. Hij schakelt politiek met zijn collega’s. Hoe zij en dan met name de MP en MinFin erin zitten,

vermag ik nu met in te schatten. Worst case is dus dat het voor nu blijft bij een mooie droom, maar het kan

ook dat er een geclausuleerd groen licht gaat verschijnen.

Proces bi ons intern is nu, gesprek met de SG om 0800 en eerste gesprek met M na de onderraden. Tiydstip nog
onbekend. Dan nog aanpassingen van hem en onze partners en dan hopelijk verzending aan de MR op

dinsdagmiddag, vroege avond.

Iloor graag je commentaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.26

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e  |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Ministry of Justice and Security

<20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx>

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten,

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale gehermhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren.
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The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or

similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain formation that is confidential and legally privileged. If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.
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To: 5.1.2e |fra} [51.2e] - BD/DGPenVW/PPBT/PBO[_51.2e |@minjenv.nlJ;[__5.1.2e|, 5.12e] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5.1.2e _|@minjenv.nl]
From: 5.1.26

| fr} [812], - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Tue 10/1/2019 5:47:07 AM

Subject: FW: Concept notitie tov gesprek in de MR

Received: Tue 10/1/2019 5:47:08 AM

Ti

Met vriendelijke groeten,

9.1.2e

Munisterie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ninjenv.nl
www.ryksoverheid.nl/jenv

Van:[54.2e  |@mindef ni Ei 5.1.2e (@mindef.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 07:28

Aan: [ 5.7.2e |, fiat [5+2¢], - BD/DGPenV/PPBT 4 5.1.2e@  (@minjenv.nl>

Kopie: [| 84.2e  \@mindefnl 4 5.1.22 \@mindef-nl>

Onderwerp: Re: Concept notitie tbv gesprek in de MR

Zoals ik al gisteravond naar je sms-te: in de algemene lijn die wordt geschetst wordt (begrijpelijkerwijs) nog niet gesproken
over “wie en hoe’ dus daarop heb ik in deze fase geen bemerkingen. Bij gebrek aan richting daarop kan ik dus ook niet

zeggen of een (later) te defiméren bydrage kan worden geleverd. Dat geldt voor de structurele bijdrage en de tiydelijke
bydrage totdat die structurele opbouw is bereikt. Zoals nu terecht staat vermeld, dat duurt jaren. En de schaarste wordt nu en

straks breed gevoeld denk ik.

Ten aanzien van het mterventicteam: het is de werkwiyze die het verschil moet maken. Ik vind de werkwijze - ‘de aanpak’ -

nu niet sterk genoeg naar voren komen. Vergeefme de directheid, maar het zijn vooral ronkende teksten die eerder in een

verkiezingsprogramma passen dan in een stuk dat zijn overredingskracht (ook) van de aanpak moet hebben. Ik denk dat veel

van wat er wordt geschetst al gebeurt dus het is belangrijk scherp te krijgen wat nu echt verschillend is.

Afijn, voor nu wat generieke reflecties. Laten we contact houden en kyken hoe we dit stuk verder kunnen brengen.

Groet,

9.1.28

5.1.28



5.1.2e |

Op 30 sep. 2019 om 21:37 heeft [_5:12e| bf, 2. - BD/DGPenV/PPBT <|__&12e |@minjenv.nl> het volgende
geschreven:

Dag [5122]
Dit is de notitie op basis van de verschillende gesprekken en de inbreng van de partners. Voor a.s vrijdag
verwachten wij geen akkoord op de notitie. Maximaal een akkoord om ermee door te gaan en terug te komen

met een preciezere en concretere uitwerking. M wil graag een politiek besluit voor de begrotingsbehandeling
J&V in november (in lijn met de motie Heerma) en dan een traject dat de definitieve bekostiging moet

regelen bij VIN 2020. Hy schakelt politiek met zijn collega’s. Hoe zij en dan met name de MP en MinFin

erin zitten, vermag ik nu niet in te schatten. Worst case is dus dat het voor nu blijft bij een mooie droom,
maar het kan ook dat er een geclausuleerd groen licht gaat verschijnen.

Proces bij ons intern is nu, gesprek met de SG om 0800 en eerste gesprek met M na de onderraden. Tijdstip nog
onbekend. Dan nog aanpassingen van hem en onze partners en dan hopelijk verzending aan de MR op

dinsdagmiddag, vroege avond.

Met vriendelijke groet,

5.1,.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2€

51.2e  |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Munisterie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Ministry of Justice and Security

<20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx.attachetrl>
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwideren. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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To: 5.1.2e |fra} [51.2e] - BD/DGPenVW/PPBT/PBO[_51.2e |@minjenv.nlJ;[__5.1.2e|, 5.12e] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5.1.2e _|@minjenv.nl]
From: 5.1.26

| fr} [812],-BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 10/1/2019 7:09:51 AM

Subject: FW: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

Received: Tue 10/1/2019 7:09:52 AM

Ti

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

512e |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[5.126 | [s12|[- 5.4[5-1.2e) [Lid Korpsleiding] <| 5.1.2e \@politie.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 7:51 AM

Aan:| 5.1.2e il[ps2e], - BD/DGPenV/PPBT 4 $.1.2e (@minjenv.nl>

Kopie| 8.i2e [S120] fi2]y<  612e |@politienl>
Onderwerp: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

[eae

Notitie gelezen. Er staan een aantal verbeteringen in en de brede aanpak staat wat mij betreft goed verwoord.

Het meest principiéle punt blijft het beeld van een (te) zelfstandig team dat weliswaar binnen de politie wordt

geincorporeerd maar te weinig aansluiting heeft bij alle andere onderdelen die zich nu al met de bestrijding van

ondermyning bezig houden.

De aanpak in ons fiche behelst 3 sporen, vergroten operationele slagkracht, versterken kennis en kunde en versterken

dynamische regie. Deze laatste 2 sporen moeten niet op 1 hoop met de operationele slagkracht worden gegooid.

Het gaat om kets en kunde op strategisch uiveau ten dienste van alle politigonderdelen en andere opsporimgsdiensten.
Fenomeenachtige benaderingen horen daarbij, internationaal gevoed.
Ook de dynamische regie gaat over alle onderzoeken die spelen en niet alleen bimen dit nieuwe interventieteam.

Ik zou in de notitie de laatste 2 sporen veel scherper onderscheiden van spoor | het vergroten van de operationele

slagkracht.
Kenms en kunde en dynamische regie moeten ook met binnen het nieuwe team worden vormgegeven, maar op een andere

plek en op meer strategisch niveau. Ten dienste van heel de politie.

Verder heb ik nog een aantal stilistische opmerkingen, maar die volgen in de loop van de ochtend.

Groet,
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Van: |_&122| 6+], bs], - BD/DGPenV/PPBT

Datum: 30 september 2019 om 21:29:07 CEST

Aan: 5120) |_5.18.12s) [Lid Korpsleiding]
Onderwerp: Werkzaamheden tot nu toe

Dag £4221,
Dit is indachtig de verschillende besprekingen en input van alle partners de notitie in hoofdlijnen. Minder hyperbool dan

vanochtend maar nog wel sterk op dat “bijzondere, thte achtige team gericht’. We hebben cok de rest van de notitie

toegevoegd zodatje ook de breedte van de aanpak kunt zien.

Proces morgen is een kort afstemmingsoverleg met de

fafom
0800. En later die ochtend, tydstrp nog onduidelijk, een eerste

gesprek met M. Ik wil graag je reactie waar mogelijk al hebben. Gedachte en inzet voor vrijdag is vooral het krijgen van een

akkoord op de nadere uilwerking, met daarbij een kwartiennaker van de politie voor het multi disciplinaire team. De rest

van de programma structuur is nog onduideliyk, evenals de politieke kop erop.

belde nog met het idee om onder dit traject de hulp OvJ te schuiven. Ik heb hem gezegd dat dat nog best ingewikkeld

gaat worden. Er wordt gehoopt op best veel geld voor dit traject, maar het is er nog niet en onze Minister heeft zeker nog

geen toezeggingen binnen. Alles wat we nu doen, is nog enigszins een slag in de lucht.

Het is op dit moment met mogeliyjk om fied en kar buiten haken te plaatsen of separaat voor te claimen. Daarom nog op 1

grote hoop. We maken het voorbehoud dat de getallen by de definitieve uitwerking nog kunnen afwiyken.

Met vriendelijke groet,

5.1.28

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

§4.2e | |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatic bevatten dic nict voor u is bestemd. Indicn u nict de geadresscerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent
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to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wens nee ne en ns ene n enn Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en by lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

|

- BD/DGPenV/PPBT

Sent: Tue 10/1/2019 8:32:39 AM

Subject: FW: 20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2 - docx

Received: Tue 10/1/2019 8:32:40 AM

20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK2 - reactie (5.1 2Hocx

conceptfiche ondermijning 29 09 2019 21.00 uur schoon.docx

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministeric van Justitic cn Veilighcid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.22

5.1.2e minjenvnl
www .rijksov erheid.nljenv

[5.26 | +24] [ 6.41512) (LidKorpsleiding]<{___5.1.2e @politienl>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 09:56

Aan:| 9.1.2 il [2 - BD/DGPenV/PPBT <| $.1.2e | |@minjenv.nl>

Kopied 5.1.2e [5126| 74) < 5.1.28 [@politie.nI>, 5.1.28 |@politienl | 5.1.2e —_|@politie nl>
Onderwerp: 20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK2 - docx

(qa12]
Hierbij nog enkele opmerkingen mijnerzijds bij het document. Je kunt deze in de kantlijn terugzien.
Naast de mail van vanochtend nog enkele aanvullende opmerkingen.
WatP12d2e]en mij betreft wordt er nog te veel in superlatieven gesproken, nogmaals de schijn van een superteam, dat alles oplost moeten we

willen vermijden. Het gaat er om wat het team toevoegt wat er nu niet is. Ik heb daarvoor vorige week vrijdag een formulering aangereikt te

weten:

“Het moet integraler (alle opsporingsdiensten te samen, waarbij FIOD de belangrijkste is, zie pilots in het Brabantse), het moet internationaler

(DEA, NCA), het moet meer gericht op de financiéle geldstromen (afpakken), het moet gericht zijn zowel op het pakken van de kopstukken als

het ontwrichten van het criminele verdienmodel (facilitators aanpakken) en meer data-gedreven.”

Maar het staat ook nog eens goed vermeld in ons concept fiche, dat ik gisterochtend met jou heb gedeeld.
Verder blijft voor mij wel onduidelijk welk geldbedrag nu voor de politie beschikbaar is en wat voor de FIOD is bestemd, maar dat zal in deze

fase bewust gebeurt zijn denk ik. Ik zou de verwachtingen richting FIOD wel willen temperen.
Kortom graag de 3 sporen onderscheidend vermelden, maakt het niet teveel een superteam en er moet duidelijkheid komen over de verdeling

financién.

Voor de goede orde voeg ik ons concept fiche nog eens bij.
Wat mij betreft komt vanochtend nog een schrijfgroepje bij elkaar, is daarvoor aanspreekbaar.

ween ce nen nn ene nn ncnnen Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

0038



Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te nformeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vermietigen.
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Nieuw offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit:

structurele versterking, versnelling en verbreding noodzakelijk

0. Inleiding

Verharding en innesteling van georganiseerde (drugs)criminaliteit: de grens is bereikt

e Met de moord op[515][ 545 |, advocaat van de kroongetuige [5.1.2eBe heeft de

georganiseerde criminaliteit een nieuwe grens overschreden. Na de eerdere moord vorig

jaar op de broer van dezelfde kroongetuige, heeft het er alle schijn van dat

internationaal opererende drugsnetwerken zich onaantastbaar wanen.

e Deze beroepscriminelen hebben groot kunnen worden in de Nederlandse economy of

drugs: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate

belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocainehandel.

e Decriminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen,

een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit. De financiéle belangen worden met

grof geweld verdedigd.
e De gevaren van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de

intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, het gebruik van excessief

geweld in de openbare ruimte, gefaciliteerd door bezit van en handel in zware

vuurwapens, corruptie, en ondermijning van cruciale branches en maatschappelijke

sectoren, en het ontstaan van parallelle samenlevingen in wijken.
¢ De feiten en cijfers zijn schokkend: bedreigde burgemeesters, de aanslag op het

redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en

nacht beveiligd moeten worden; de ‘vergis’-moord op een 17-jarige totaal onschuldige

jongen in een buurthuis. Maar ook 82 drugslabs soms midden in woonwijken, 292

drugsdumpingen in de natuur; een afgehakt hoofd op de stoep voor een shishalounge;

en drugssmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur volgen, intimideren en

bedreigen.

e Allemaal veroorzaakt door criminele netwerken die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal

wortelen en investeren. Met moeilijk grijpbare kopstukken die vanuit het buitenland

drugsoperaties aansturen, die op lokaal niveau tot ondermijnende en letterlijk levens

verwoestende effecten leiden.

e Deze situatie heeft kunnen ontstaan doordat het voorkémen en bestrijden van

georganiseerde criminaliteit tot voor kort onvoldoende resultaat kon worden behaald. Zo

wordt bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit onvoldoende doorgedrongen
tot de top van de criminele netwerken. Capaciteit wordt ingezet op andere prioriteiten

(zoals terrorisme, cybercrime) en op extreme gebeurtenissen (zoals MH17, liquidaties).

Het lukt mede daardoor onvoldoende een strategische informatiepositie op te bouwen,

om zo tot de kern van de criminele problematiek door te dringen.
e Verder heeft de nadruk op de gezondheidskant van het drugsbeleid (bij alle voordelen

daarvan) gezorgd voor een klimaat van tolerantie jegens drugs(gebruik) en daarmee

onbewust en ongewild bijgedragen aan een voedingsbodem voor illegale handel en
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productie. Gebruikers onderkennen de ernst van de georganiseerde criminaliteit die met

de beschikbaarheid van harddrugs samenhangt mede daardoor onvoldoende, hetgeen

een lucratieve criminele industrie bevordert.

e Maar ook moet meer worden gedaan aan het wegnemen van gelegenheidsstructuren:

Nederland heeft een uitstekende -logistieke, financiéle en digitale- infrastructuur.

Keerzijde daarvan is dat criminelen daarop meeliften voor hun illegale handel.

e Nederland bedient een grote Europese en internationale drugsmarkt. De internationale

samenwerking, allereerst met onze buurlanden, vergt excellente kennis en capaciteit.
e Tot slot zijn we onvoldoende in staat gebleken bepaalde risicogroepen, zoals kwetsbare

jongeren, een alternatief te bieden voor een criminele carriére.

e Deafgelopen decennia heeft de georganiseerde criminaliteit zich verhard en ingenesteld

in onze samenleving, de grens is bereikt. Door in te zetten op een combinatie van

maatregelen moet de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit teruggebracht

worden naar beheersbare proporties.

Breed offensiefvan repressie en preventie

De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem die langdurig en met kracht moet

worden voortgezet. Een duurzame aanpak bestaat uit: repressie, afpakken en preventie.

Dat vraagt om een breed offensief van overheid. De aandacht moet zich richten op de

criminele subjecten en hun directe entourage, maar ook op de onderliggende

gelegenheidsstructuren, het met ondermijnende criminaliteit samenhangende verdienmodel

(witwassen, criminele investeringen in bijv. vastgoed), corruptie, criminele (financiéle)

dienstverleners en de (sociale) voedingsbodem waarbinnen dit alles kan gedijen. Binnen de

aanpak moeten de lokale/regionale en landelijk/internationale aanpak in evenwicht zijn en

elkaar versterken.

Dit kabinet heeft als eerste stap € 100 min. incidenteel (Ondermijningsfonds) en € 10 min.

voor structurele versterking uitgetrokken. Deze middelen zijn vooral ingezet voor integrale

projecten in de regio, waarmee de lokale aanpak is versterkt. Er zijn ook extra middelen

(oplopend tot € 29 min. vanaf 2021) toegekend voor de FIU-Nederland, de FIOD, de

Belastingdienst, de Douane en het OM om de opsporing van witwassen, fraudebestrijding en

ondermijning te intensiveren. Dit was een goede eerste stap. De ontwikkelingen van

afgelopen periode maken echter duidelijk dat op landelijk niveau een structurele investering

noodzakelijk is: 1) er is meer slagkracht nodig gebaseerd op een betere intell, de aanpak

van netwerken en grote criminelen binnen de internationale drugscriminaliteit; 2) de

weerbaarheid door middel van Bewaken & Beveiligen tegen de toegenomen dreiging vanuit

de georganiseerde criminaliteit moet structureel worden vergroot; 3) de maatschappelijke

voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit moet worden verminderd door middel van

preventie.

Deze drie lijnen worden hieronder uitgewerkt.
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1. Meer slagkracht: Landelijk Multidisciplinair Interventieteam

De extra middelen uit het Regeerakkoord voor de versterking van de aanpak van

ondermijning zijn voor het grootste deel ingezet voor de uitvoering van de

versterkingsplannen op regionaal niveau. Nu moet worden ingezet op meer landelijke en

internationale slagkracht.

1.1 Opsporing
De (inter)nationale georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende effecten ervan op

onze samenleving hebben dusdanig ernstige vormen aangenomen die niet zijn te tolereren

in de Nederlandse democratische rechtsstaat. De strijd tegen de internationale

georganiseerde misdaad is uitermate complex en vereist daarom onorthodoxe en

innovatieve maatregelen. Eén hiervan is de oprichting van een landelijk, flexibe!l en

multidisciplinair interventieteam. Wij zetten het beste wat de Nederlandse

opsporingsdiensten te bieden hebben tegenover het slechtste wat de zware en

georganiseerd criminaliteit in Nederland heeft voortgebracht. Deze aanpak vergt een

langjarige en dedicated inzet.

Dit team opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en datagedreven

intelligencebeelden en beschikt over de allerbeste mensen met hoogwaardige kennis,

expertise en vaardigheden en state of the art (technologische) middelen. Qua niveau is dit

team vergelijkbaar met de superspecialisten bij het Team High Tech Crime (THTC) van de

politie dat de strijd aanbindt met internationale Cybercrime. In de opsporing door het

landelijk inventieteam zijn de digitale en financiéle invalshoek niet ondersteunend, maar

leidend. Het devies van het landelijk multidisciplinair interventieteam luidt: Follow the

money!

Doel

Het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het structureel

opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het ontnemen van crimineel vermogen

en het opwerpen van barriéres voor het verkrijgen van crimineel geld. We beginnen met het

afbreken van de machtsposities van de criminele kopstukken (‘joint targeting’) en

systematische aanpak van de key players en facilitators. De strategie is langjarig op de voor

criminelen meeste kwetsbare plekken — ook in het buitenland — harde en gerichte klappen
uit te delen die uiteindelijk zullen moeten leiden tot een ‘knock-out’ van personen en/of

systemen. Met de komst van het landelijk multidisciplinair interventieteam moet een

inhaalslag worden gemaakt als het gaat om de beheersing van de georganiseerde,

ondermijnende criminaliteit in Nederland. De situatie moet worden genormaliseerd en

beheersbaar gemaakt.
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Focus

de probleemgerichte aanpak van complexe criminele fenomenen die in de Veiligheidsagenda

onder de noemer: ‘ondermijning’ zijn geprioriteerd. De illegale drugsindustrie, waaronder de

aanvoer vanuit Zuid-Amerika — al dan niet via het Caribisch deel -

naar het Nederlands

Koninkrijk (upstream disruption’), criminele geldstromen en de handel in zware

automatische wapens. Het team krijgt daarbij de ruimte om nieuwe innovatieve technieken

te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling en evaluatie van de effectiviteit van gebruikte

methodes zullen wetenschappers met uiteenlopende disciplines (data-analisten,

criminologie, etc.) structureel aan het interventieteam worden toegevoegd.

Het landelijk multidisciplinair interventieteam (orde van grootte: 350 extra fte) bestaat uit

een viertal velden met hoogwaardige expertise op de terreinen: intelligence, digitale (incl.

data science), internationale en financiéle opsporing. Hieruit en hiermee kunnen

multidisciplinaire opsporingsteams met embedded wetenschappers flexibel worden gevoed

en gevuld.Elk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld op basis van een

cluster bestaande uit de drie-eenheid: 'tactische opsporing, intelligence en specialistische

ondersteuning’(denk aan: forensische opsporing, observatie- en arrestatieteam en

heimelijke diensten, zoals: Team Werken Onder Dekmantel en Team Criminele

Inlichtingen).

Het landelijk multidisciplinair interventieteam is beheersmatig ondergebracht bij de

Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van gespecialiseerde
officieren van justitie bij Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar

Ministerie. Het team opereert in aanvulling op de bestaande teams van OM, politie,

Koninklijke marechaussee, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere

opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.

Het team werkt data-gedreven en intelligencegestuurd. Het team werkt datagedreven en

bestaat uit een mix van basisfuncties (tactiek, AT, O&T, etc) en nieuwe rollen en taken zoals

tactische intelligence, financiéle analyse, human intelligence en data science. De diverse

disciplines binnen de flexibele units werken onder één dak en 4én stuur..

Naar behoefte kunnen de flexibel en multidisciplinaire opsporingsteams worden aangevuld

met expertise van andere bijzondere opsporingsdiensten (zoals: de Inspectie SZW, het ILT

en de NVWA) en de Rijksrecherche. Bezien wordt op welke wijze geclausuleerd gebruik kan

worden gemaakt van de speciale kennis en expertise aanwezig bij de Inlichtingen en

Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD), specialistische onderdelen van Defensie en de private

sector (zoals TNO).

De werving, opleiding en salariéring zal aansluiten bij het opleidingsniveau (HBO/WO),

hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden en het flexibele en innovatieve karakter

van het landelijke interventieteam. De medewerkers zullen gefaseerd instromen. Er wordt

uitgegaan van een oploop naar de benodigde capaciteit over een periode van drie jaar.
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Kennis, inzicht en dynamische regie

De aanpak van ondermijning vraagt om een strategisch beeld in samenhang met

operationele en tactische beelden. Dit beeld is randvoorwaardelijk voor het beter en sneller

kunnen anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal,

nationaal en internationaal niveau. Een onderdeel van het landelijk multidisciplinair

interventieteam richt zich daarom specifiek op het geven van advies aan de teamleiding en

het gezag. Het gaat hierbij om hoogopgeleide specialisten van diverse disciplines die

(on)gevraagd adviseren.

Dynamische regie zal worden ontwikkeld door het gezag om meer samenhang aan te

brengen tussen de verschillende activiteiten (interventies) op lokaal en internationaal

niveau.

1.2 Openbaar Ministerie

Voor het OM is een forse investering nodig om de ondermijning aan te kunnen pakken. Dit

betreft allereerst de versterking van de OM-opsporings- en vervolgingstaak, in verbinding
met het op te richten multidisciplinaire interventieteam ondermijning. (Inter)nationale

drugszaken zijn complex en vragen veel inzet van een officier van Justitie. Het OM hanteert

hierbij de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke dubbele en/of meervoudige OvJ

bezetting. Het gezag over de opsporing en de aansturing van het interventieteam ligt bij het

Landelijk Parket en Functioneel Parket. Beide landelijke parketten staan in intensieve

verbinding met de arrondissementsparketten; van daaruit zal er een bestuurlijke verbinding

zijn zodat alle partijen in positie worden gehouden. Van belang is dat vaste OM-

aanwezigheid wordt verzekerd in de units en OM-ers de ruimte hebben om binnen deze

dedicated units keuzes te maken, zodat de slagvaardigheid van het team groot is.

Voor versterking van de strafrechtelijke slagkracht en regie (gezag interventieteam,

vervolging zaken en verbinding met de Arrondissementsparketten (AP’s), toezichthouders

en landelijke organisaties, vaste OM aanwezigheid in de units en codrdinatie binnen OM) is

ca 48 fte aanvullend benodigd.

Naast het gezag en de sturing op het interventieteam versterkt het OM ook de

internationale component in de grote zaken, evenals de regionale verbinding in de vorm van

bestuurlijke afstemming. Van belang is daarbij dat ingezet wordt op versterking van de

strategische en financiéle intelligencepositie, om meer kennis en inzicht in de grote

criminele netwerken en spelers die op internationaal terrein opereren. Concreet gaat het om

meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons. Hiervoor

is 20 fte benodigd.

Verder heeft de Rijksrecherche meer mensen en middelen nodig om zich goed te

positioneren in corruptiezaken, die zo illustratief kunnen zijn voor de ondermijnende kant

van internationale drugscriminaliteit. Om de benodigde capaciteit op orde te brengen, is ca.

35 fte benodigd.

Ten behoeve van meer kennis en inzicht worden informatie/TCI OvJ’s ingezet, financieel

deskundigen en beleidsmedewerkers criminele geldstromen ingezet. Er wordt een centrale

overkoepelende intelvoorziening ingericht waar betrokken partners (OM, politie, FIOD, BOD,
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Douane, iCOV, FIU-Nederland, AMLC, etc.) gestructureerd een informatiepositie opbouwen.

Dit behoeft 22 aanvullende fte’s.

1.3 Toezicht

De gecombineerde opsporingsteams zullen samenwerking zoeken met de Belastingdienst en

Douane. Daartoe worden 30 fte voor de Douane en 30fte voor de Belastingdienst/MKB

beschikbaar gesteld, te verdelen over de vier in te stellen units. De samenwerking met het

landelijk interventieteam gebeurt naar voorbeeld van de samenwerking binnen de HARC-

teams.

1.4 Effecten intensivering in de keten

Hetgeen met de opsporing en vervolging wordt bewerkstelligd, zal ook zijn opvolging

moeten krijgen in de rest van de keten. De rechtspraak zal capaciteit in de opsporings- en

vervolgingsfase moeten leveren in de vorm van rechter-commissarissen en later in de keten

in de vorm van zittingscapaciteit. Uiteindelijk zal ook het gevangeniswezen, het CJIB en de

reclassering de gevolgen van de intensivering moeten kunnen opvangen.

Voor de rechtspraak is met een verhouding van 2:1 ten opzichte van het OM gerekend. Voor

de gehele tenuitvoerlegging wordt ook uitgegaan van reguliere verhoudingscijfers ten

opzichte van de vervolging en berechting, zij het dat de opbouw van deze capaciteit een

langere tijd in beslag kan nemen, aangezien deze fase grotendeels aan het eind van de

keten zit. Daarnaast is van belang dat het landelijke team aansluiting houdt bij de regionale

en lokale aanpakken en uitwisseling van informatie tussen landelijk niveau en de RIEC’s

geborgd wordt. Ten slotte is capaciteit bij het ministerie van JenV benodigd ten behoeve van

aanvullende beleids- en wetgevingscapaciteit.

2. Bewaken en beveiligen

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van

kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatiefop orde zijn van bewaken en beveiligen

en getuigenbescherming. Het systeem van bewaken en beveiligen dient flexibeler en ruimer

ingericht te worden. Cases zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte

(cf. brief aan de TK d.d. 20 dec. 2018) en na de liquidatie op de advocaat zijn er meer

personen en objecten die voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden.

Voor een geintensiveerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de inzet van

(meer) kroongetuigen is randvoorwaardelijk dat de dreiging tijdig en adequaat wordt

ingeschat en geduid. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen dient structureel

aandacht te zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege dienen (tijdig) inzetbaar te

zijn. Er wordt langs drie lijnen versterkt: 1) meer verwerkingscapaciteit ohgv benb; 2)

ontwikkeling en uitvoering (alternatieve) beveiligingsconcepten; 3) verhoging weerbaarheid

beroepsgroepen. Opgedane inzichten zullen ook gebruikt worden voor de versterking van de

weerbaarheid van overheidspersoneel.
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3.  Preventie

Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk in de drugscriminaliteit landen,
moet er ook flink geinvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak. Dit vraagt om

integraal werken op alle niveaus, landelijk, regionaal en lokaal, juist ook op wijkniveau, en

om coalities van overheden, burgers, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke

organisaties.

3.1. Wijkaanpak

Volgens de rapportage ‘Leefbaarheid in Nederland 2018’ leven 700.000 inwoners in een

situatie waarin de leefbaarheid ‘onvoldoende’ is, en waar onveiligheid en overlast zich meer

dan gemiddeld manifesteren. Daarom gaan JenV, BZK, SZW, OCW en VWS samen verder

werken aan een wijkaanpak a la Rotterdam Zuid. Hierbij wordt in eerste instantie begonnen

bij afgesloten woondeals met een tweede lijn van het vergoten van kennis en inzicht en het

delen ervan met de rest van Nederland.

De ervaringen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid leren (NPRZ) dat veiligheid in

de wijken kan structureel verbeterd worden door een combinatie van handhaving en

toezicht, beheer en onderhoud, sociaal en fysiek investeren en economische ontwikkeling.
Het kabinet wil op korte termijn een substantieel deel (60%) van de voornoemde 700.000

mensen in Nederland bereiken. Met gemeenten zal overleg plaatsvinden over de wijken die

zij willen betrekken. Afhankelijk van de beschikbare middelen wordt met de gemeenten

bepaald in welke (maximaal 15) gebieden in 2020 wordt gestart. In de 2° fase is verbreding

mogelijk. Daarbij moet wel bedacht worden dat voor de NPRZ aanpak bijna € 300 min.

beschikbaar is (vocr 10 jaar). In deze nieuwe impuls wordt rekening gehouden met het

gegeven dat voor de gebieden waarop nu de focus komt vooralsnog dergelijke middelen niet

beschikbaar zijn.

Concrete maatregelen

A. Per gebied (max. 15) wordt in fase 1 gedacht aan een budget van €500.000 p.j. voor

0.a. opstarten met een aanjager, eerste werkbudget, inrichten van de

kennisinfrastructuur.

Ook voor de overige 40% van de voornoemde 700.000 mensen wil het kabinet een impuls

geven aan de aanpak van veiligheid en leefbaarheid. Daarvoor zijn op landelijk niveau de

volgende maatregelen neodig:

B. Inrichten kennisplatform waar goede lokale praktijken worden verzameld en

uitgewisseld, onderzoek wordt verricht en expertise beschikbaar wordt gesteld voor

lokaal gebruik. (€ 1 min., oplopend naar € 1,5 min. structureel);

C. Verder ontwikkelen en (sneller) uitrollen big-data analyse Zicht op Ondermijning (gericht

op vastgoedbezit en geldstromen) en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke

problematiek (€ 1 min., oplopend naar €1,5 min. structureel).
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3.2 Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid (indicatief bedrag (4)
Diverse analyses wijzen uit dat binnen gemeenten kwetsbare werkprocessen en functies zijn

waar de georganiseerde criminaliteit misbruik zou kunnen maken. Recente incidenten

maken voorts duidelijk dat intensivering van de aanpak van ondermijning kan leiden tot een

reactie van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit uit zich in intimidatie en

bedreiging, en zelfs fysiek geweld tegen bestuurders, volksvertegenwoordigers en

medewerkers van gemeenten, politie en lokale ketenpartners. Dit kan leiden tot

handelingsverlegenheid en integriteitskwesties.

Maatregelen

Standaardmethodiek integrale beveiligingsplannen gemeenten uitrollen in 2020:

Na evaluatie van de pilot met Integrale beveiliging van personen, gebouwen en informatie in

10 gemeenten (eind 2020), wordt een standaardmethodiek opgeleverd die naar alle

gemeenten kan worden uitgerold. de zijn de incidentele kosten € 12 min. voor 4 jaar (op

basis van 300 gemeenten, cf. advies 5.1.2e)),

Betere juridische ondersteuning kleine en middelgrote gemeenten:

Het kabinet wil (kleinere) gemeenten tegemoet komen in de proceskosten die samenhangen

metjuridische procedures (b.v. tegen malafide verhuurders en vastgoedeigenaren). Alleen

uitzonderlijke juridische procedures komen hiervoor in aanmerking. Tevens wil het kabinet

de benodigde juridische expertise landelijk bundelen (‘vliegende brigade’ met expertise).

3.3. Extra middelen preventie ondermijning rechtsstaat vanuit onderwijs

Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij preventie van ondermijning. Kwetsbare

jongeren (laag niveau, gevoel er niet bij te horen, stage-discriminatie en ongelijke kansen)

zijn vatbaar voor verleidingen. De ervaringen in Rotterdam-Zuid leren dat preventie en goed

burgerschapsonderwijs met een duidelijke focus (passend bij de regio en de doelgroep) tot

goede resultaten leidt. Een specifieke aanpak is nodig: per doelgroep, schoolsoort en

gebied. We richten ons in eerste instantie op de gebieden: Amsterdam, Rotterdam, den

Haag, Utrecht en provincie Noord-Brabant. In deze gebieden wonen de meeste leerlingen.
In aansluiting op de wijkenaanpak van BZK kan breder uitgerol worden. Hiervoor zijn

structurele middelen noodzakelijk.

Preventie via het onderwijs
« Scholen hebben nu te weinig tijd en expertise om deze jongeren weerbaar te maken.

Naast de extra tijd nodig op de school zelf, is er ook tijd nodig voor de samenwerking

tussen de verschillende lokale partners.

e Hetis nodig dat mbo scholen worden ondersteund bij de ontwikkeling van passend

lesaanbod, stagemogelijkheden, scholing van docenten en voorlichting hoe dit goed
te implementeren de komende jaren ter bevordering van het herkennen en omgaan

met ondermijnend gedrag. We willen de effectiviteit van de interventie monitoren.

¢ Scholen in de grote steden en Brabant bieden we meer ondersteuning bij het

aanbieden van burgerschapsactiviteiten voor studenten buiten de klas. Daarnaast

helpen we bij het zoeken van samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Beoogde effecten

e Meer begrip, minder polarisatie en een betere participatie van jongeren in de

maatschappij.
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e Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een grotere betrokkenheid

van leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving en maatschappelijke

organisaties.
e¢ Snellere signalering van jongeren die neigen naar ondermijnend gedrag en

gedachtegoed

e Betere samenwerking vanuit de scholen met de lokale en regionale zorgstructuren.

Eerste inschatting van de structurele kosten: de minimale variant kost € 4,6 mln. en

maximaal € 8,4 mln.

3.4 Versterkte inzet op jeugd/LVB-problematiek

Jongeren begeleiden bij de zoektocht naar hun identiteit is van essentieel belang omdat veel

jongeren tegen identiteitsvragen aanlopen. Een goede begeleiding van jongeren bij

identiteitsvorming helpt om ongewenste gedrag te bestrijden en als beschermende factor

tegen criminalisering. Voorbeelden van activiteiten: coaching, mentoring, psychologische

hulpverlening, etc. Positieve familierelaties zijn een cruciale beschermende factor bij

radicalisering, ongeacht welke ideologie. Van belang is dat hierbij jongeren en ouders

gelijktijdig worden bereikt. Voorbeelden van activiteiten: opvoedingsondersteuning om

signalen te herkennen, promoten van positieve autoritaire opvoedingsstijl. Belangrijk in de

preventieve aanpak als het gaat om jongeren is de samenwerking met sterke, goed

functionerende wijkteams. Jongerenwerk, zeker als het gaat om de groep risicojeugd met

weinig kansen, is het meest effectief op wijkniveau. Pilots die zich ook kunnen richten op

het vergroten van (inter)culturele kennis bij jongerenwerkers en wijkteams

Speciale aandacht kan met extra middelen uitgaan naar de problematiek van

mensen/jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB). Deze groep is kwetsbaar

voor bijvoorbeeld het ronselen voor de drugsverkopers of zwaardere criminele

(drugs )activiteiten.

Concrete maatregelen speciaal gericht op de ondersteuning van kwetsbare LVB‘ers:

« Een aantal gemeenten geeft nadrukkelijk aandacht aan met mensen met een LVB.

Drie belangrijke elementen in de basisvoorziening zijn wonen, werk en relatie.

Aanvullend op de reeds bestaande aanpak en lopende programma'’s kan dit nog

verder worden versterkt, zodat onder meer de doelgroep beter kan worden herkend.

Dit kan in de vorm van pilots.

Overige versterking
« Daarnaast wordt interdepartementaal gekeken naar multiprobleemgezinnen; het

Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen (PMM). Het programma richt zich op

de (wetgevings-)mogelijkheden voor sociaal werkers en lokale professionals om

betere integrale oplossingen te vinden en door te voeren voor deze gezinnen.
« Maatschappelijke diensttijd voor jongeren m.b.t. maatschappelijke ervaring.
e Actieprogramma (terugdringen) Dak en Thuisloze jongeren.
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3.5 Tegengaan normalisatie gebruik harddrugs (indicatief bedrag pm)
Een effectieve aanpak van drugscriminaliteit vraagt niet alleen om handhaving, maar ook

om beleid dat het gebruik van drugs tegengaat. De inzet van het kabinet is gericht op het

tegengaan van normalisering van drugsgebruik. Dit vraagt om maatregelen waarin

preventie en handhaving optimaal op elkaar zijn afgestemd, en waarbij ook helder wordt

gecommuniceerd over zowel de risico’s van drugsgebruik voor de gezondheid, als de norm

wordt gesteld dat harddrugs verboden middelen zijn. Dat betekent ook dat er landelijk een

uniform handhavingsbeleid is, waarin duidelijk is dat het bezit van harddrugs verboden is en

gevolgen heeft. Ook internationaal moet Nederland dit uitdragen. Ook kunnen gemeenten

beter worden geholpen bij het nemen van maatregelen die het gebruik van harddrugs op

festivals en evenementen tegengaan. Dit wordt nader uitgewerkt in het kader van de

uitvoering van de door de Kamer aanvaarde motie Voordewind en Van Dam.

3.6 Potentiéle andere bijdragen (nog nader uit te werken, ook breder intern JenV)
« Jeugd-interventieteams
e Hotspotaanpak en top 600

e Campagne Meld Misdaad Anoniem

e PPS: Platform en Keurmerk Veilig Ondernemen

¢ SZW schuldenaanpak
e Inzet buurtrechtspraak- en bemiddeling
« Beter samenwerking met functionele toezichthouders als conciérges etc.

10
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Tijdpad

Het bovenstaande is niet in een jaar in de steigers gezet. De werving van hoogopgeleid

personeel vergt een aantal jaren. Vooralsnog is bij de berekeningen uitgegaan van een

structurele situatie in 2024 voor de opsporing, vervolging en berechting. De

tenuitvoerlegging is dan niet voor 2026 op het structurele niveau.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Landelijk interventieteam

Opspcring (politie, FIOD, etc.) 8 18 32 45 49 49 49

Overig (kennis en dynamische regie) 6 6 6 6 6 6 6

Toezicht (Belastingdienst, Douane,

etc.) 1 2 4 5 5 5 5

Totaal (afgerond op hele min.) 14 26 42 56 60 60 60

1OM (incl. rijksrecherche) 2 5 10 14 15 15 15

Rechtspraak 1 3 5 7 8 8 8

Keten overig (DJI, CJIB, RIEC’s JenV,

etc.) 1 2 2 5 8 10 11

Bewaken en beveiligen 12 25 30 40 40 40 40

Preventie 23,5 26 32 34,5 pm pm pm

Totaal 52,5 66 121 156,5 131+pm 133+pm 134+pm

1 Keteneffecten OM, Rechtspraak en overig moeten nog definitief doorgerekend worden.

11
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Concept fiche ONDERMIJNING

29 september 2019

De politie maakt zich ernstig zorgen over de ondermijning van cruciale branches en markten, en over de

moraal in onze wijken die voortkomt uit groeiende machtsposities en invioed van criminele organisaties.

De omvang van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat heeft

ook volgens politiek Den Haag vormen aangenomen die niet te tolereren zijn in onze Nederlandse

democratische rechtsstaat. In een motie van de leden Heerma en Dijkhoffin een recent Kamerdebat werd

gesteld dat georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief

samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen en met een lange adem. De regering
werd verzocht te bezien hoe en op welke termijn een Interventieteam Ondermijning kan worden ingericht,
waarin “recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst, arbeidsinspectie en jongerenwerkers
samenwerken, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen

geld te ontnemen”. Klaas Dijkhoff voegde hier op 19 september jl aan toe: “Als we pas geschokt zijn als

iemand begint te schieten. Alles wat wij normaal en absurd vinden verschuift. Dan moeten we onorthodoxe

maairegelen durven nemen voor onze veiligheid.”

Dit vraagt nationaal om een duurzaam en breed integraal programma met partners als Belastingdienst, FIOD,

jeugdzorg, de vastgoedbranche, etc. Vergaand en langdurig commitmentvan het kabinet is nodig om

barriéres op te werpen en acties te ondernemen. Ook als dat ingaat tegen soms specifieke financiéle,

economische oflogistieke belangen. Deze nationale agenda moet aansluiten op de aanpak in steden en

gemeenten.

De politie werkt met duizenden politiemensen aan de bestrijding van zware, georganiseerde misdaad en

ondermijning. Zij kan met een vernicuwende aanpak met 350 fte het verschil maken als

zij specifieke capaciteiten samenbrengt in een vernieuwende aanpak. Zij sluit aan op de brede programma’s
zoals beschreven wordt in de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het

KMTO is vastgesteld. De politie sluit zich op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gezond,

veilig en weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil de politie vooral

inzetten op financieel, datagedreven en internationaal onderzoek gericht op het verstoren en doorbreken van

het verdienmodel van criminele netwerken.

Maatschappelijke weerbaarheid

Essentieel in de nationale strategie is de versterking van de maatschappelijke weerbaarheid. Zonder een

substantiéle bijdrage van bestuur en publieke/gemeentelijke diensten zoals jeugdzorg en opbouwwerk kan

geen sprake zijn van een effectief repressief beleid tegen (georganiseerde) criminaliteit van lokaal tot

internationaal niveau. De versterking van de maatschappelijke weerbaarheid (sociaal, economisch en

institutioneel) door instanties zoals lokaal bestuur werkt bij aan het resultaat van de inzet van politie. Dit onder

meer in de vorm van het structureel terugdringen van de drugstoevoer naar Nederland én het terugdringen
van de (financiéle en gewelddadige) inviloed van georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Internationale samenwerking
Internationale samenwerking kan vooral worden versterkt door data met politiekorpsen, Europol, banken

en trusted partners niet alleen per zaak maar op meer structurele basis samen te brengen en te analyseren.
Met bronlanden kan worden samengewerkt in netwerken aan de opbouw van humintposities. Samenwerking
is ook essentieel bij de uitwisseling van kennis en inzicht in het functioneren van internationale criminele

organisaties, maar ook waar het gaat om samenwerking en afstemming bij een effectieve bestrijding van

georganiseerde criminaliteit.

Beleid en regelgeving
In lijn met bovenstaande vraagt de politie aan de regering om passend beleid en adequate regelgeving om

succesvol te kunnen zijn in de vernieuwde en versterkte aanpak. De vernieuwing en versterking bij politie zal

weinig effect hebben als zij in de bestaande, soms logge, bureaucratic moet opereren. Dit betekent dat

barriéres beslecht moeten worden met een gedegen juridisch fundament onder bijvoorbeeld informatie

uitwisseling, omgekeerde bewijslast en ontnemingen, maar ook passend beleid op bijvoorbeeld fraude met

Nederlandse uitkeringen in het buitenland. Hierbij wordt verwezen naar bovengenoemde uitspraak van de

heer Dijkhoff.
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Met dit fiche wil de politie, in samenhang met het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en het

versterken van de lokale aanpak ondermijnende criminaliteit, versneld versterken op de volgende

ontwikkellijnen:
-  versterken van de slagkracht
-  versterken van de kennis en inzicht

- en het ontwikkelen van een vorm van dynamische regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

VERSTERKEN SLAGKRACHT

- Waarom? Aanvullend op de bestaande opsporing en vervolging wil de politie haar slagkracht in de

bestrijding op landelijk en internationaal niveau versterken. We moeten informatie sneller uitwisselen,
sneller schakelen en slagvaardiger kunnen ingrijpen. We hebben intelligence-gedreven (drugs)units nodig
met state-of-the-art technologie en expertise, gericht op versterking van de weerbaarheid van de

rechtsstaat, ontmanteling van financiéle stromen, joint targeting op criminele sleutelfiguren en

korpstukken en voortdurende en duurzame ontwrichting van criminele bedrijfsstructuren.
- Wat?

o De politie organiseert een Interventieteam Ondermijning bestaande uit 4 flexibele units. Dit team is

een samenwerkingsverband met de FIOD, situationeel aangevuld met andere opsporingsinstanties en

gelieerde organisaties.
o Desamenstelling van de flexibele units is vraag-afhankelijk maar bestaat altijd uit de driehoek tactiek,

intelligence en specialismen.
o Het interventieteam wordt beheersmatig herkenbaar georganiseerd binnen de landelijke eenheid. De

flexibele units werken samen met de eenheden.

o Het team met de flexibele units werkt datagedreven en bestaat uit een mix van basisfuncties (tactiek,

AT, O&T, etc) en nieuwe rollen en taken zoals tactische intelligence, financiéle analyse, human

intelligence en data science. De diverse disciplines binnen de flexibele units werken onder één dak en

één stuur.

o Versterking van het operationele internationale netwerk.

o Omvang: 300 fte.

- Waartoe? Het versterken van de slagkracht leidt tot:

Nieuwe inzetconcepten
Het duurzaam ontwrichten van criminele bedrijfsstructuren (financiéle geldstromen)
Substantieel hogere afpakresultaten
Het tegengaan van internationale drugsstromen

Het afpreken van criminele machtsposities en het tegengaan van geweld
Het stoppen van jeugdige criminele carriéres

De vervolging van meer criminele kopstukken
Het verkleinen van de maatschappelijke voedingsbodem voor ondermijning
Het tegengaan van parallelle samenlevingen
Het herstel van vertrouwen in het overheidsgezag.ocoooo

0000

VERSTERKEN KENNIS & INZICHT

Waarom? De aanpak van ondermijnendecriminaliteit vraagt om een scherper strategisch beeldin

samenhang met (deels bestaande) operationele en tactische beelden. Dit beeld op tegelijkertijd

strategisch, tactisch en operationeel niveau is voor politie voorwaardelijk voor het beter en sneller

anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal

niveau.
- Wat?

o Geconcentreerde versterking van vakkennis en analyses.
o Essentieel is dat de politic, aanvullend op de huidige vooral operationele informatie- systemen, kennis

ontwikkeltdie real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren,

anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal

niveau.

o Het betreft een nationaal geborgd team met data sciéntisten, criminologen, data analisten en andere

hoogopgeleide specialisten die op basis van de gecreéerde beelden de teamleiding gevraagd en

ongevraagd adviseert op de invulling van de dynamische regie op de aanpak van ondermijnende
criminaliteit.

o De versterking van kennis en inzicht hangt nauw samen met innovatie en vernieuwing op het gebied
van informatievoorziening met het NIB(O) en NIPT als voorbeeld.
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o Extra aandacht voor de financiéle aanpak en expertise in samenwerking met de FIOD.

o Omvang:30 fte.

- Waartoe? Het versterken van kennis en inzicht leidt tot:

o Bezit van een permanent actueel intelligencebeeld van zware criminaliteit

Het sneller strategisch herkennen van dreigingen

Sneller en beter voorspellend duiden van ontwikkelingen
Sneller schakelen met partners (koppeling dynamische regie met partners)
Het inzetten van nieuwe aanpakken en strategieén.oooo0

ON TWIKKELEN DYNAMISCHE REGIE

- Waarom? Ondermijning is een internationaal probleem dat zich nationaal en lokaal manifesteert.

Operationele cq zaak gerichte sturing is daarmee onvoldoende, de aanpak vraagt om landelijke
codrdinatie.

- Wat?
o De politie neemt een codrdinerende rol op zich bij de implementatie van de nationale strategie naar

concrete doelstellingen middels kennis en inzichten het aanbrengen van samenhang in de activiteiten

van lokaal tot internationaal niveau.

o Omvang: 20 fte.

- Waartoe? Het ontwikkelen van dynamische regie leidt tot:

o Het binnen politie beter regisseren en monitoren van inzet en gewenste resultaten en effecten op de

geprioriteerde thema’s en veiligheidsagenda
o Het - met partners - sneller herkennen en duiden van strategische dreigingen
o Het strategisch richting geven aan integrale samenwerkingsverbanden, teams en tal van andere

initiatieven die zich richten op de bestrijding van ondermijning.

Beheersmatige consequenties politie
De versnelling en versterking van de aanpak ondermijning betekent een gefaseerde opbouw naar een

formatieve uitbreiding van ongeveer 350 fte bij politie op de ‘harde kant van de aanpak ondermijning. De

implicaties hiervan op het terrein van HRM en Financién worden beschreven in bijgaande notitie. Het mag

duidelijk zijn dat iedere ‘verdunning’ van het voorstel op kostenniveau gepaard gaat met vermindering van de

slagkracht. Tegelijkertijd staat de politiesterkte onder druk en is het vervangingsvraagstuk de komende jaren

groot. Dat betekent dat er ruimte nodig is voor een gefaseerde opbouw van het interventieteam en meer

creatieve vormen om mensen metde juiste competenties binnen te halen en op te leiden.
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To: | -BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: - BD/DRC/GC

Sent: Tue 10/1/2019 8:42:38 AM
Subject: RE: Voorstel tekst over M1.T. in ppt voor Minister

Received: Tue 10/1/2019 8:42:39 AM

dit krijg ik zo niet in Powerpoint want het is te lang. Wil je even kijken naar de presentatie zoals ik die net

heb rondgestuurd? Dat is input die en le_]met elkaar hebben afgestemd. Jouw tekst kan als uitwerking
hiervan mee.

Van:

[5.1.28] [5.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 10:36

Aan{ 5.1.2

fae
- BD/DRC/GC; [5.1.2 |, Ff. bz] 5.1.20 |

cc: iz - BD/DRC/GC; |_S.4.2e bd. ba}.- BD/DRC/GCOnderwerp: FW: Voorstel tekst over M.I.T. in ppt voor Minister

Onderstaande tekst is nog niet afgestemd met [5.1.2e)en[ 4 5.1.2 |] maar gelet op de tijd: hiarbij alvast.

Van: [5.1.2e|, ff. [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 10:32

Aan:[ 5.12e| -

BD/DGPenV/PPBT/PBO;

Onderwerp: Voorstel tekst over M.I.T. in ppt voor Minister

Landelijk multidisciplinair interventieam

Doel
Met de komst van het landelijk, flexibel en multicisciplinair interventieteam moet een inhaalslag worden gemaakt
als het gaat om de beheersing van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland. De situatie moet

worden genormaliseerd en beheersbaar gemaakt.
Het doel en focus van het team:

het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het ontmantelen van criminele

netwerken, het ontnemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barriéres voor het verkrijgen van crimineel

geld.
De focus ligt hierbij op de in de Veiligheidsagenda 2019-2021 onder ondermijning geprioriteerde thema’s (illegale
drugsindustrie, zware en automatische wapens en criminele geldstromen.)

Maatregelen:
De aanpak van de (inter)nationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een langjarige en

dedicated inzet. De oprichting van een landelijk, flexibel en multidisciplinair interventieteam is een van de

onorthodoxe en innovatieve maatregelen.
¥ Dit team opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-gedreven intelligencebeelden en

beschikt over de allerbeste mensen van met hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden en state of the

art (technologische) middelen.

VY In de opsporing door het landelijk inventieteam zijn de digitale en financiéle invalshoek niet ondersteunend,
maar leidend. Het devies is: Follow the money!

¥ Het landelijk multidisciplinair interventieteam (orde van grootte: 350 extra fte) bestaat uit 4 expertisevelden

op de terreinen:

o Intelligence,
o Digitale opsporing (incl. data science),
o Internationale opsporing
o Financiéle opsporing.

V Hieruit en hiermee kunnen multidisciplinaire opsporingsteams met ‘embedded’ wetenschappers flexibel worden

gevoed en gevuld.
VEIk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld uit de drie-eenheid: ‘tactische opsporing,

intelligence en specialistische ondersteuning’. Naar behoefte kunnen de flexibel en multidisciplinaire

opsporingsteams worden aangevuld met expertise van andere (bijzondere) opsporingsdiensten.
Het team is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van

gespecialiseerde officieren van justitie bij Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar
Ministerie.

Vv De teamleden zullen gefaseerd instromen. Er wordt uitgegaan van een oploop naar de benodigde capaciteit
over een periode van drie jaar.

Met vriendelijke groet,

[2], - BD/DGPenV/PPBT

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Panths

1°
20301 | 2500 EH| Den Haag
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To: [5.1.2 |, PALB el
-

BD/DGPenViPPBTIPBOL_§ 122 _J@minjenv.nl[5.1.2e|,5.1.2eCe

atae @minjenv.nl]
Ce: 5.1.2e |, [512] (5.1.2e })f 5.1.28 @politienl}; [ 5.1-2e | [£124] (aE) | 5.1.2e  |@politie.nl);[ 5.1.2e

(Af 5.1.2e @poilitie.ni]| 6.1.20 [51.26] ér2q yf 5.1.2e |@haaglanden politie.n!]
From: 5.1.26

|

|5.1.2e|.2e

Sent: Tue 10/1/2019 9:32:41 AM

Subject: tekstvoorstellen in de laatste versie

Received: Tue 10/1/2019 9:34:22 AM

011019 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150) 5-1-2 [docx

Beste

Omdat het met lukt om je telefonisch te pakken te kryjgen hier op verzoek van een aantal tekstvoorstellen

in de laatste versie plan van aanpak ondemijjning. (rode teksten)
Zoals je waarschijnlijk ziet heb ik zoveel als mogelijk teruggepakt op respectievelijk de visie / nationale strategie politie
die ook met partners 1s afgestemd en later de zaken die we in de fiche hebben aangeleverd.
Als je nog vragen hebt voel je vrij om te bellen.

Vriendelijke groet

(@pelitienl
[v2 5.1]5.1.2e)[Lid Korpsleiding]

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 08:55

Aan:[_5.1.2e | [Be] fe=]) 5.1.2e

Onderwerp: FW: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

T.ka.

Van:|5.1.2| f124, [51].-BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e (@miujenv.nl]

Verzonden: dinsda 1 oktober 2019 08:06

Aan: |5.1.2e], /ss2f2e |/5.1.2e) [Lid Korpsleiding]< 5.1.2¢ (@politie.nl>

cc, RED eae 5.1.26 |@politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

[5.126 | Dit lukt ons nog wel

[ 51.2e

| (S12e)q{ 612e  |@politienl>

Met vriendelijke groet,

5.1.26

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

$.1.2e | (@minjenv.nl

www.rijksoverheidnl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenlevin:

[$.1.2e [sr][ 5.1]6-42e) [Lid Korpsleiding] 4 5.1.2e @politie nl>

Datum: ze

LE
okt. 2019 7:51 AM

Aam:| §.1.2e
|, ‘a4 [542], - BD/DGPenV/PPBT < §.1.2e  |@minjenv.nl>

Kopie! 5.1.2 [512e G24) $.1.2e  [@politienl>
Onderwerp: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

pfsz.|
Notitie gelezen. Er staan een aantal verbeteringen in en de brede aanpak staat wat mij betreft goed verwoord.

Het meest principiéle punt blijft het beeld van een (te) zelfstandig team dat weliswaar binnen de politie wordt
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geincorporeerd maar te weinig aansluiting heeft bij alle andere onderdelen die zich nu al met de bestrijding van

ondermijning bezig houden.

De aanpak in ons fiche behelst 3 sporen, vergroten operationele slagkracht, versterken kennis en kunde en versterken

dynamische regie. Deze laatste 2 sporen moeten niet op | hoop met de operationele slagkracht worden gegooid.
Het gaat om kennis en kunde op strategisch niveau ten dienste van alle politieonderdelen en andere opsporingsdiensten.
Fenomeenachtige benaderingen horen daarby, internationaal gevoed.
Ook de dynamische regie gaat over alle onderzoeken die spelen en met alleen bmnen dit meuwe interventieteam.

Tk zou in de notitie de laatste 2 sporen veel scherper onderscheiden van spoor | het vergroten van de operationele

slagkracht.
Kennis en kunde en dynamische regie moeten ook niet binnen het nieuwe team worden vormgegeven, maar op een andere

plek en op meer strategisch niveau. Ten dienste van heel de politie.
Verder heb ik nog een aantal stilistische opmerkingen, maar die volgen in de loop van de ochtend.

Groet,

Van: [ 5.126 |,pad, [pte -BD/DGPenV/PPBT 451.20 |@minjenv.nl>

Datum: 30 september 2019 om 21:29:07 CEST

Aan: free 881 28) [Lid Korpsleiding] F 5.1.2e (@politie.nl>

Onderwerp: Werkzaamheden tot nu toe

Dag
[5.1.28

,

Dit is indachtig de verschillende besprekingen en imput van alle partners de notitie m hoofdlijnen. Minder hyperbool dan

vanochtend maar nog wel sterk op dat “byzondere, thtc achtige team gericht’. We hebben ook de rest van de notitie

toegevoegd zodat je ook de breedte van de aanpak kunt zien.

Proces morgen is een kort afstemmingsoverleg met defi+2Jom 0800. En later die ochtend, tijdstip nog onduidelijk, een

eerste gesprek met M. Ik wil graag je reactie waar mogelijk al hebben. Gedachte en inzet voor vrijdag is vooral het

krijgen van een akkoord op de nadere uitwerking, met daarbi een kwartiermaker van de politie voor het multi

discrplinaire team. De rest van de programma structuur is nog onduideliyk, evenals de politieke kop erop.

belde nog met het idee om onder dit traject de hulp OvJ te schuiven. Ik heb hem gezegd dat dat nog best ingewikkeld

gaat worden. Er wordt gehoopt op best veel geld voor dit traject, maar het is er nog niet en onze Minister heeft zeker nog

geen toezeggingen binnen. Alles wat we nu doen, is nog enigszins een slag in de lucht.

Het is op dit moment met mogelijk om fiod en kmar buiten haken te plaatsen of separaat voor te claimen. Daarom nog op

1 grote hoop. We maken het voorbehoud dat de getallen bij de definitieve uitwerking nog kunnen afwijken.

Met vriendelijke groet,

§.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

$.1.2e  (@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwiyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
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elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wen enn nn en enc en enen cence Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie im dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwideren. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veihgheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

won nnn enn n naan annenanan Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bi lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en biyjlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

gchoimhoudingsplicht cn/of con verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vermietigen.
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: | [.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Tue 10/1/2019 2:24:07 PM

Subject: RE: voorstel tekst in pva

Received: Tue 10/1/2019 2:24:07 PM

Heb gereageerd op voerige mail.

[526], - BD/DGPenv/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 16:22

.-BD/DGPenV/PPBT ;[ _§.1.2e _|[5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: voorstel tekst in pva

Het financiéle staatje is aangepast. Is onderstaande tekst ok?

Van 2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO.
Verzonden: dinsd. oktober 2019 16:14

Aan: - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: voorstel tekst in pva

Landelijk multidisciplinaire interventieteam (350 extra fte)
De (inter)nationale georganiseerd, ondermijnende criminaliteit is in toenemende mate complex (digitalisering en

internationalisering).
De aanpak vergt onorthodoxe en innovatieve maatregelen en een langjarige en dedicated inzet.

De oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam is één hiervan.

Het interventieteam opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-gedreven intelligencebeelden
en beschikt over de allerbeste mensen (van in ieder geval: politie, Koninklijke Marechaussee en FIOD) met

hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden (op het terrein van: intelligence, digitale, internationale en

financiéle opsporing) en state of the art (technologische) middelen. Dit naar voorbeeld van het Team High Tech

Crime van politie (THTC).
In de opsporing door het landelijk inventieteam zijn de digitale en financiéle invalshoek niet ondersteunend, maar

leidend.

Het interventieteam krijgt alle ruimte om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen. Onder meer om die reden worden

structureel wetenschappers met uiteenlopende disciplines aan het team toegevoegd.
Doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen
door het ontmantelen van criminele netwerken (upstream disruption en joint targeting),
het ontnemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barriéres voor het verkrijgen van crimineel geld.

Hierbij ligt de focus op de in de Veiligheidsagenda geprioriteerde thema’s: illegale drugsindustrie, zware en

automatische wapens en criminele geldstromen.
Het team is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van

gespecialiseerde officieren van justitie bij Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Elk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld uit de drie-eenheid: ‘tactische opsporing,

intelligence en spécialistische ondersteuning’.
Naar behoefte kunnen de flexibel en multidisciplinaire opsporingsteams worden aangevuld met expertise van andere

(bijzondere) opsporingsdiensten.

Intelligence (operationeel /tactisch/strategisch)
Het landelijk interventieteam opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en datagedreven

intelligencebeelden.
Dit betekent dat er hoogwaardige intelligencespecialisten en datascientists in het team zitten, die werken met state

of the art technieken en software.

Zij vormen het knooppunt waar relevante informatie van het Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning (NIBO) en

de doorontwikkeling van die methodiek (genaamd: NIPT), de forensische opsporing, intelligencediensten, AMLC, de

RIEC's, iCOV, internationale contacten, overige publieke en private partners, wetenschap etc. samenkomt en wordt

geanalyseerd. Hiervoor is verregaande informatiedeling nodig.
Naast de intelligence ten behoeve van het Landelijk Interventieteam is een extra investering nodig in de bestaande

intelligence-structuur en de kennisagenda ondermijning in het algemeen zodat de bestaande kennis en informatie

optimaal kan worden ingezet op het regionale en landelijke niveau.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling
yy

gnarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[L_§.1.2e—_ |@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Tue 10/1/2019 7:18:44 PM

Subject: FW: Notitie Ondermijning tov MR

Received: Tue 10/1/2019 7:18:45 PM

Notitie 25 A4 V1815.docx

Breed offensief tegen ondermijning

Wat is het probleem? Wat is nodig?

Verharding internationale zware, georganiseerde criminaliteit | 1. Stevige repressie

Landelijke interventie team

Exorbitante omvang crimineel gelc Drugs en criminele geldstromen

Onvoldoende zicht op de georganiseerde criminaliteit 2. Versterken intelligence en informatie-uitwisseling

Criminelen intimideren en bedreigen hoeders democratische 3. Kwalitatief en kwantitatief op orde zijn stelsel Bewaken en Beveiligen en

instituties Getuigenbescherming

Ondermijning in wijken en vergiftiging jeugd 4. Preventieve aanpak om voedingsbodem ondermijning weg te nemen

Kabinetsbreed offensief tegen ondermijning: preventie en repressie

De omvang en de ondermijnende effecten van de georganiseerde criminaliteit zijn in

onze Nederlandse rechtstaat niet te tolereren. Nederland is verworden tot hét

productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en

handelsplaats voor de internationale cocainehandel.

1. Verharding georganiseerde criminaliteit: Er een categorie criminele

ondernemers in de drugshandel, die internationaal opereren en zich

onaantastbaar wanen. De criminele winsten zijn exorbitant: er wordt in Nederland

€ 16 miljard witgewassen, waarvan een groot deel uit de drugscriminaliteit
komt. Criminelen weten precies hoe ze van onze goede financiéle, logistieke en IT-

infrastructuur misbruik moeten maken. De mondiaal vertakte drugsnetwerken

verdedigen hun grote financiéle belangen op lokaal niveau met excessief

geweld in de openbare ruimte, en het onder druk zetten van democratische

instituties.

2. Onvoldoende zicht: Door internationalisering en technologisering is de

georganiseerde criminaliteit internationaal wijdvertakt. De kopstukken zitten in

Dubai, Panama en Zuid-Amerika. Crimineel kapitaal flitst in no time de wereld

over. De klassieke intel en opsporing is onvoldoende in staat om integraal zicht

hierop te hebben en dus een adequaat antwoord te geven.
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3. Intimidatie en bedreiging: Criminelen schuwen niet om burgemeesters te

bedreigen of om aanslagen te plegen, op de media of de advocatuur. Ze

bedienen zich van corruptie en intimidatie, waardoor cruciale branches en

maatschappelijke sectoren worden ondermijnd.

4. Ondermijning in wijken: De kopstukken in de drugscriminaliteit hebben grote

aantrekkingskracht op bepaalde risicogroepen, waardoor vanuit bepaalde wijken

jonge aanwas al klaar staat. Door het ontbreken van perspectief kan in

dergelijke wijken een parallelle samenleving ontstaan, waarin een rol in de

drugscriminaliteit normaal is.

Nodig is een breed landelijk offensief, met als doel het terugdringen van de

oorzaken en effecten van internationaal georiénteerde georganiseerde,

ondermijnende criminaliteit naar beheersbare proporties:
1. Stevige repressie met een Landelijk Interventieteam van specialisten, dat

internationaal werkt en de intelligencepositie versterkt, in verbinding met alle

partners op landelijk en lokaal niveau. Hiermee geven we ook uitvoering aan de

motie Heerma/Dijkhof/Jetten.
2. Zowel nationaal als internationaal beter zicht op de georganiseerde criminaliteit

door versterken intelligencepositie.
3. Intensivering binnen het Stelsel Bewaken & Beveiligen om alle partijen die

werken aan het terugdringen van ondermijning adequaat te kunnen te

beschermen tegen de dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit.

4. Preventie door het smeden van brede maatschappelijke coalities en publiek-

private samenwerking om de voedingsbodem weg te nemen door een effectieve

wijkaanpak.
1. Versterking repressieve aanpak

Landelijk multidisciplinair interventieteam

De (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is in toenemende

mate complex (digitalisering en internationalisering). De aanpak vergt onorthodoxe

en innovatieve maatregelen en een structurele en dedicated inzet. De oprichting
van een landelijk multidisciplinair interventieteam is één hiervan.

Het interventieteam opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-

gedreven intelligencebeelden en beschikt over hoog gekwalificeerde mensen (van in

ieder geval: politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee) met actuele kennis,

expertise en vaardigheden op het terrein van: intelligence, digitale, internationale

en financiéle opsporing en state of the art (technologische) middelen. Dit naar

voorbeeld van het Team High Tech Crime van politie (THTC).

In de opsporing door het landelijk inventieteam zijn de digitale en financiéle

invalshoek niet ondersteunend, maar leidend. Het interventieteam krijgt alle ruimte

om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen. Onder meer om die reden worden

structureel wetenschappers met uiteenlopende disciplines aan het team
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toegevoegd. Elk flexibel en multidisciplinair interventieteam is samengesteld uit de

drie-eenheid: ‘tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning’.

Naar behoefte wordt het flexibel en multidisciplinaire interventieteam aangevuld met

expertise van andere (bijzondere) opsporingsdiensten. Het interventieteam zoekt

nadrukkelijk de samenwerking met de Belastingdienst en Douane.

Doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende
criminele bedrijfsprocessen door het ontmantelen van criminele netwerken

(upstream disruption en joint targeting), het oppakken van kopstukken, het

afpakken van crimineel vermogen. Hierbij ligt de focus op de in de

Veiligheidsagenda geprioriteerde thema’s: illegale drugsindustrie, criminele

geldstromen en zware en automatische wapens.

Het team is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het

direct gezag van gespecialiseerde officieren van justitie van het Landelijk Parket en

het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Hiertoe is versterking nodig
van de OM-opsporings- en vervolgingstaak, om zo vaste OM-aanwezigheid in het

landelijk interventieteam te verzekeren. De intensivering in de opsporing en

vervolging zal ook opvolging krijgen in de keten. De rechtspraak moet capaciteit in

de opsporings- en vervolgingsfase kunnen leveren, in de vorm van rechter-

commissarissen en zittingscapaciteit. Uiteindelijk zal ook het gevangeniswezen, het

CJIB en de reclassering in staat moeten worden gesteld om de gevolgen op te

vangen.

2. Intelligence
De afgelopen jaren is sterk geinvesteerd in het verder versterken van de regionale
informatie positie. In het verlengde hiervan is het nodig om de nationale en

internationaal de informatiepositie verder te versterken. Voor de aanpak van de

internationale georganiseerde criminaliteit door het landelijk interventieteam is een

actueel, datagedreven intelligencebeeld een vereiste. Het team vormt het

knooppunt waar alle relevante informatie wordt geanalyseerd.

Qm optimaal verbinding te leggen tussen intelligence van landelijke en lokale

partners, wordt ook geinvesteerd in de bestaande intelligencestructuur. Door de

landelijke intensivering ontstaat er grotere druk op lokale en regionale

(bestuurlijke) aanpak. Daarom is een extra investering nodig op dat niveau in het

bijzonder aan het RIEC/LIEC bestel. Daarmee ontstaat een betere aansluiting en

uitwisseling van informatie tussen landelijk niveau en de regio’s. Bij het OM

versterking van informatie- en TCI-officieren.

Om de informatiepositie en -uitwisseling verder te verbeteren, worden onorthodoxe

maatregelen verkend, Zoals de uitbreiding van de inzet van kroongetuigen en het

verhogen van tipgelden opdat cruciale informatie uit de omgeving van criminele
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kopstukken worden verzameld. Waar nodig wordt de informatie-uitwisseling tussen

overheidsinstanties vergemakkelijkt, inclusief verkenning hoe de kennis en

expertise van inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan worden ingezet voor de

aanpak van internationale netwerken.

3. Bewaken en Beveiligen

De continuiteit van de democratische rechtsorde dient te allen tijde gewaarborgd te

zijn. De binnen deze rechtsorde functionerende beroepsgroepen dienen hun

professie veilig en zonder vrees uit te oefenen. De toenemende dreiging vanuit de

georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief

en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming.
Het systeem en organisatie dient flexibeler, professioneler en ruimer ingericht te

worden. Cases zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte, en

na de liquidatie op de advocaat zijn er meer personen en objecten die voor een

bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden. Voor de weerbaarheid van

kwetsbare beroepsgroepen dient structureel aandacht te zijn en

beveiligingsmaatregelen van overheidswege dienen (tijdig) inzetbaar te zijn. De

versterking gebeurt door extra capaciteit en ontwikkeling en uitvoering

(alternatieve) beveiligingsconcepten.
4. Preventie

De inzet van het kabinet is gericht op het tegengaan van normalisering van

drugsgebruik. Dit vraagt om maatregelen waarin preventie en handhaving optimaal

op elkaar zijn afgestemd en waarbij ook helder wordt gecommuniceerd over zowel

de risico’s van drugsgebruik voor de gezondheid, als de norm wordt gesteld dat

harddrugs verboden middelen zijn. Het is nodig om gemeenten te ondersteunen bij
het nemen van maatregelen die het gebruik van harddrugs op festivals en

evenementen tegengaan.

Om te komen tot een succesvolle preventieve aanpak is het nodig om de ervaringen
en resultaten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid te verbreden, te

innoveren, in te zetten op goed onderwijs, werk, gerichte inzet jongerenwerk. Dit

door coalities te smeden met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en

door de normalisatie van drugs tegen te gaan. Een veilige leefomgeving in de wijk
voorkomt dat jongeren worden blootgesteld aan de risico’s en verleidingen van

georganiseerde criminaliteit. De Rotterdamse aanpak laat zien dat veiligheid in de

wijken structureel kan worden verbeterd door een combinatie van handhaving en

toezicht, beheer en onderhoud, sociaal en fysiek investeren en economische

ontwikkeling. Daarom wordt deze aanpak uitgebreid, in de eerste fase op maximaal

15 nieuwe wijken. Daarna volgen meer wijken in de rest van Nederland. Ook

worden huidige initiatieven zoals Citydeal Zicht op Ondermijning, de Wet bijzondere

maatregelen en grootstedelijke problematiek sneller en op meer plekken structureel

ingezet. We versterken de maatregelen om signalering van jongeren die neigen
naar ondermijnend gedrag te versnellen en zetten specifieke jeugdinterventies in.

In een aantal gemeenten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan mensen met

0044



een LVB, deze mensen zijn extra kwetsbaar voor inzet in de criminele

drugsindustrie. Binnen het Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen wordt de

relatie met de strafrechtketen versterkt. Een andere belangrijk initiatief is het

‘Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)’, dat zich richt op gedragsverandering bij

jongeren en voorkomen van delinquent gedrag. Om te voorkomen dat jongeren

bezwijken voor het “grote” criminele geld wordt ingezet op de hotspotbenadering
en top x. Hiervoor is data-analyse en de hierbij horende juridische verankering van

belang.

Adequate preventie vraagt om goede samenwerking met het bedrijfsleven, onder

meer door het investeren in: de uitvoering van het actieprogramma Veilig

Ondernemen; een effectieve structuur van publiek-private samenwerking door de

Platforms Veilig Ondernemen (in verbinding met de RIEC’s); het Keurmerk Veilig
Ondernemen en het Keurmerk Veilig Buitengebied.

De effecten van georganiseerde criminaliteit kunnen leiden tot

handelingsverlegenheid van bestuurders en integriteitskwesties zowel op lokaal als

nationaal niveau voor specifieke beroepsgroepen. Er moet in ieder geval een

standaardmethodiek komen voor integrale beveiligingsplannen van gemeenten ter

versterking van de weerbaarheid. Daarnaast moeten gemeenten beter juridisch
worden ondersteund in de strijd tegen onder meer malafide verhuurders of

vastgoedeigenaren.

Benodigde capaciteit en financién

Voor het totale pakket aan maatregelen is extra capaciteit nodig, met name in de

vorm van extra hoog gekwalificeerd personeel en de daarbij behorende financiéle

middelen. Dit betreft ca. 350 fte voor het landelijk opererende interventieteam en

ca. 130 fte voor het OM, incl. rijksrecherche. Daarnaast wordt de rechtspraak, het

gevangeniswezen en andere partners versterkt. Er is ca. 115 fte benodigd voor

versterking van het toezicht door de Belastingdienst en Douane. Voor het

versterken van bewaken en beveiligen wordt een bedrag van € 40 min.

gereserveerd en voor preventie tevens ca. € 30 min.

Voor de periode tot de zomer (tot besluitvorming voorjaarsnota 2020) is een bedrag
van € 50 min. nodig om een start te kunnen maken en de meest noodzakelijke

stappen te kunnen zetten, zoals wervingskosten, inzet externe capaciteit en

aanschaf middelen. Hierbij worden geen onomkeerbare stappen gezet.
Voor de structurele situatie (te bereiken rond 2024) is op hoofdlijnen de volgende

capaciteit nodig:

nu - 2020 2021 2022 2023) 2024 ev

Landelijk interventieteam (incl FA) 35. 40 60 75 8C

Versterking intel, toezicht, OM, ZM, DJ, Jenvete. 15 25 35 45 5C

Dewaken en beveiligen 15 25 30 40 4c
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Preventie 415 20 25 30 3c

Totaél 80 110 150 190 200

waaran tm medio 2020 50

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL E| 5.1.2 (@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 9:18 PM

Aan: Grapperhaus, F BJ. -BD/AL E 5.1.22 (@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Notitie Ondermijning tbv MR

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:__542e | Bp/pRC 4§.1.2e |@minjenv.ni>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 6:49 PM.

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL E| 5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie:[ 5.1.2e |,[5.1.2e].1.2e |]Bp/DBO4 5.1.28 |@minjenv.ni>,|5.1.2e | 2]2e -BD/DBO/ADVIES
{5.1.26 [@minjenv.nl>.[5.1.2¢|,frat pad, -BD/DGRR 4 3.1.2e [@minjenv.nl>. [5-126],aE ["¢, -BD/DRC 5.1.28 \@minjenv.nl>

Onderwerp: Notitie Ondermijning tov MR

Beste Ferd,

Zoals afgesproken hierbij de aangepaste versie van de notitie Ondermijning tbv MR.

Succes met het MH17-debat zo,

Groet,
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: | [5.1.2e| - BD/DGPen V/PPBT/PBO

Sent: Tue 10/1/2019 8:02:41 PM

Subject: FW: voorzet versnelling binnen versnelling ondermijning

Received: Tue 10/1/2019 8:02:42 PM

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van: 5.1.2e| {2} +] -BD/DGPenV/PPBT <{_5.1.2¢ |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 7:52 PM

Aan: [5-12e| [512 5.1]5.1-2el) [Lid Korpsleiding] <{ 5.1.2e \@politienl>
Kopie:

[2° size fq 5.12e  |@politient| 5.1.22 [5122] (F124,<f 5.1.28 \@polilient>,[ 5.12e  |[5.12e], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.1.2e — |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: voorzet versnelling binnen versnelling ondennijning

Thnx. Alvast een aardige opbrengst

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Munisterie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ninjenv

www..yksoverheid.nl/jenv

5.1[5.12¢}) [Lid Korpsleiding] <| 5.1.26 \@politie.ni>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 15:57

Aan:| 5.1.2e | $12} [512] -BD/DGPenV/PPBT4 _5.1.2e |@minjenvnl>

Kopie [| S12e p< $12e  |a@politient>| 5.1.26 [512] (1%) 6.12e  @politienl>
Onderwerp: FW: voorzet versnelling binnen versnelling ondermijning

[q5728]
Hierbij een grove eerste opzet van wat onze inzet zou kunnen zijn voor 2020. De haalbaarheid hiervan wordt getoetst door middel van een

integrale impactanalyse die voor de begrotingsbehandeling gereed moet zijn. Daarbij worden dan ook de ambities rond, zeden, AVIM en bewaken

en beveiligen meeg enomen.
Vraagpunten zijn o.a. de capaciteit van IDU en de PA.

Verder is in bijgaand schema nog niet de mogelijkheid meegenomen van het inrichten van een field office in het buitenland. Mogelijk dat

daardoor nog een plus kan ontstaan.

Voor wat betreft bewaken en beveiligen heb ik nog niets extra’s opgenomen.
De tijdsdruk is groot, interne afstemming heeft maar minimaal kunnen plaatsvinden.
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En ik zie dit als cen inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
Groet,

Van:| 51.2e
, jon

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:54

Aan: |5.1.2e e] 5.1|5.1.2e/) [T.id Korpsleiding] < 5.1.2e @politie nl>

cc; 5.1.2e [6.1.26] (5121) E 5.1.2e |@politie.nl>;| 5.1.2e | [5126] ( 6.1.2e }) < 5.1.28 |@politie.nl>
Onderwerp: voorzet versnelling binnen versnelling ondermijning
Beste

Naar aanleiding van mijn gesprek met 9 5.1.2e | vanmiddag hier in de bijlage cen grove schets van cen mogelijke versnelling binnen de reeds

ingezette versnelling.
Om zoveel als mogelijk consistent te blijven met eerdere acties hebben we de bedragen en getallen overgenomen van eerdere stukken van

[5.1.2e],Omdat hij op vakantie was konden we het niet meer op inhoud met hem afstemmen.

In de corspronkelijk claim gingen we voor 2019/2020 uit van cen claim van € 11.680.726,--

Als we maximaal en per direct versnellen komen we voor 2019/2020 op een claim van € 34.149 665,--

Een dergelijke versnelling voor 2019/2020 is realistisch omdat het om capaciteit gaat die we voor het o vergrote deel van buiten halen en

specialistische capaciteit die we of niet of beperkt moeten opleiden. Verder versnellen we op fysieke intichting en inzet techniek voor kennis &

innovatie en richten we versneld een stevig programmateam (Kwartiermaker) in voor de komende jaren om de implementatie van de nationale

strategie vorm te geven

Als je vragen hebt hoor ik het graag.

Groet

S120

9.1.28

Nationale Politie

Lange Voorhoui 13

2514EA Den Haag
won nen nen nnnnennennnnene Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kenmsneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en biyjlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht met voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover ommiddelljk te mfonneren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: | [.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Wed 10/2/2019 6:31:37 AM

Subject: FW: Notitie Ondermijning tov MR

Received: Wed 10/2/2019 6:31:37 AM

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL < 5.1.2@ (@minjenv.nl>

Datum: woensdag 02 okt. 2019 8:27 AM

Aan: [5.1.2e] 5.1,2e [ 512e |@minjenv.nl>
Kopie:| 5-1.2e | [5.1.2e] 5.1.2 @uinjenv.ul>| 54 qe 2e| | BD/DBO/ADVIES
{84.2 [@minjenv.nl>, [5.1.22] {14h 512d | 5.1.26 l@minjenv.nl>.| 5-1.2e | +24, +24]] 5.1.2e \@minjenv.nl>,
8.1.2e | $124 [512] -BD/DGPenV/PPBT 4__5:12e |@minjenv.nl>.|_5.1.2e _|[5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO

{81.26 [@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Notitie Ondemnijning thy MR

Allen,
Over dit stuk het volgende idee.

Ik stel voor dat we dit als een ruwe basis gebruiken voor een de komende veertien dagen te schrijven “Deltaplan
Ondermijning”. We moeten er dan ook een uitvoeriger hoofdstuk invoegen waarin een beschnijving staat vd projecten
waaraan de eerste 100mio worden besteed maar wel zodanig dat er één grote samenhang zichtbaar blijft. Ook de rol vh SBO

kan dan wat meer worden uitgediept.
Verder zou ik dan de Inleiding overzichtelijker maken, en vooral ook - uit de eerdere factsheet voor de MR van 20 sept jl de
overzichten van ciyfers goed mpassen. Ook moet dat Deltaplan een consistente bik op de langere termijn laten zien.

De versie die we de komende 14 dagen zouden schrijven zou een eerste ruwe opzet moeten zijn die we in kleine kring ter

toetsing zouden kunnen voorleggen.
Als we straks inzet gaan doen op structureel geld - bij VJN - zou dat stuk

Volledig gereed moeten zijn.

Groet

Ferd

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[ 5.12e | 512e [ $41.2e |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 6:49 PM

Aan: Grapperhaus. F.BJ. -BD/AL < 5.1.2e (@minjenv.ul>

Kopie:| 5.12e | [512e] 5.1.28 | 5.1.2e |@minjenv.nl>] 5.1.28

-{_5.1.2e  [@minjenv.nl>,[5.1.2e |}| §.1.28 H6.1.2e [@minjenv.nl>.| 5.1.2e], bf, 512] 5.1.2€ kK 5.1.2e (@minjenv.nl>
Onderwerp: Notitie Ondermijning tbv MR

Beste Ferd,
Zoals afgesproken hierbij de aangepaste versie van de notitie Ondermijning tbv MR.

Succes met het MH17-debat zo,

Groet,
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: | [5.1.2e|, - BD/DGPen V/PPBT/PBO

Sent: Wed 10/2/2019 11:00:08 AM

Subject: FW: 191002 two pager deltaplan ondermijning MR.doc.docx

Received: Wed 10/2/2019 11:00:09 AM

191002 two pager deltaplan ondermijning MR.doc.docx

Van: staf, o12], - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 12:19

Aan: [5125] 5.1.20 [6.1.20 | brad, fra, - BD/DRC/GC;| §.1.2e|, raf, [a12], 64] 512e |,[6.12e]-
BD/DGPenV/PPBT/PBO;|_ 5.1.2e |[512 8.1.28 (5.1.2), |5.1.2e| - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: 191002 two pager deltaplan ondermijning MR.doc.docx

Bijgaand de two pager, aangepast na opmerkingen van M van zojuist.
Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

§.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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To: 5.12e
| [51.2e|-BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e — |@minjenv.nl];[.1-2¢ |, F124. fpize,

BD/DRC/GC[__5.1.2e  |@minjenv.nlf; [5.1-2e|, 4} [5-1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.12e [@minjenv.nil[ 512e
| [512eRe |

BD/DRC/GC 6.1.28 @minjenv.nl]; [212e]_5.1.2e [51.2 |@minjenv.nij; 5.1.2e | freq, [5.1.2e] -

BD/DFEZ/CBU/ClusterAj. 5.1.2e |@minjenv.nl]; |€.1.2e |, fq. [5-124] 5.1.2e \@minjenv.nl]; [_5.1.2e |$14]
BD/DGPenV/PPBT| @minjenv.nl]

From: e |. - BD/DRC/GC

Sent: Wed 10/2/2019 1:45:48 PM

Subject: Two pager

Received: Wed 10/2/2019 1:45:49 PM

20191002 Two pager deltaplan ondermijning MR.cocx

20191002 Two pager deltaplan ondermijning MR_ Zondertrackchanges.docx

Collega’s,
Goed om te horen dat minister zich senang voelt bij de two pager die gisteren is gamaakt door [5.1.2e|
op basis van de ‘four pager’.
We ( 5.1.2e || 5.1.2e Jen 5.1.2¢]) hebben in het document de laatste punten op de i gezet:

¥Preventie bullits ietwat aangepast zodat de betrokken departementen zich goed herkennen in de tekst.

¥ Tops opmerking inzake geen prioriteit van 2005-2015 als aparte bullit opgenomen omdat die betrekking heeft

op focus op zwacri in totaliteit, niet op het onderdeel B&B.

Vv Douane en Belastingdienst apart benoemd (toezicht ipv opsporingsdienst).

V¥ Toevoeging ‘gelabelde’ capaciteit.
¥ Term ‘keteneffect’ vervangen door ‘versterking’ van toezicht, OM etc.

¥ Bedragen aangepast

Bijgaand de versie met en zonder trackchanges.

Groet,

en[_§ Size |
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To: 5.1.2e | fra}, [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_51.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e BD/DRC/GC

Sent: Wed 10/2/2019 2:01:57 PM

Subject: Onderbouwing incidentele kosten MR.doc.docx

Received: Wed 10/2/2019 2:01:57 PM

Onderbouwing incidentele kosten MR.doc.docx
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Financién

e Inde two pager zijn de eerste contouren van een deltaplan opgenomen.

e =©Pas bij nadere uitwerking kan gezegd worden hoeveel dat structureel gaat kosten; dit komt

terug bij VJN 2020.

e = =Voor nu zijn de kosten voor bewaken en beveiligen onvermijdelijk, evenals de opstartkosten

voor zo’n landelijk team (motie Heerma — Dijkhoff), de keteneffecten die daar onlosmakelijk aan

verbonden zijn en de opstartkosten voor een nationaal programma preventie.

Nu —zomer 2020 2020 ev.

Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.) 20 pm

Bewaken & beveiligen 18 pm

Keteneffecten (OM, ZM, toezicht, etc.) 7 pm

Nationaal programma preventie 10 pm

TOTAAL 55 pm

Interventieteam

e = =Politie academie: 7,5 min.

o. de uitvoering en implementatie van projecten en programma’s op het gebied van de

versterking van de onderwijsbedrijfsvoering als gevolg van de uitbreiding (studenten en

docenten) en de vernieuwing van het onderwijs en uitbreiding van middelen: € 2,5 mln.

oO. de exponentieel grote vraag naar rijonderwijs (o.a. voor de DSI, DKDB etc.) aanvullend op de

extra investering van het korps. Om in de totale extra vraag aan rijonderwijs te voldgen is €

2,5 min. benodigd.

OQ. onderwijs op het gebied van specialistische opsporing: € 2,5 mln.

e = Aantrekken capaciteit (nieuwe instroom opsporing), wervingskosten, kwartiermaker: € 11 mln.

oO er wordt een Landelijk Interventieteam van specialisten, dat internationaal werkt en de

intelligencepositie versterkt, in verbinding met alle partners op landelijken lokaal niveau

ingericht. Dit is niet van een op de andere dag volledige operationeel. Er zal stevig moeten

worden ingezet op de werving. Er is naar verwachting een periode van 445 jaar nodig om

op volledige sterkte te komen.

Q om geen tijd te verliezen zou direct gestart moeten worden met de werving. Deze post

betreft de hiermee samenhangende salariskosten + overhead van te werven personeel tot

besluitvorming medio 2020. Mocht er geen structurele middelen beschikbaar worden

gesteld, dan lopen deze kosten door, maar zullen dan opgevangen moeten worden binnen

de reguliere formatie (natuurlijk verloop). Hiervoor is naar verwachting ook een periode van

een half jaar nodig.

e Intelligence versterking door antwikkeling van het project NIPT, dat ziet op actuele

informatiepositie gericht op de data-gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit: 1,5 mln.

Bewaken & beveiligen

e Substitutie bestaande capaciteit en overwerk: 7 min.

©. Inzet van lokaal politiepersoneel dat feitelijk belast gaat worden met bewaking van personen

neemt toe. De inzet van kwaliteitsgroepen zoals bewakingseenheden en

ondersteuningsgroepen gaat ten koste van blauw. Om die reden is extra capaciteit benodigd
die specialistisch zijn opgeleid op gebied van bewaking en beveiliging en waarop voor deze

taak ook trekkingskrachten voor een eventuele opschaling rusten.

@ Operationele kosten (0.a. beveiligde woningen, safehouses, discrete woningen): € 2 mIn.

Het is noodzakelijk om met urgentie extra maatregelen te nemen die niet tijdelijk maar

structureel hun beslag krijgen. Daartoe is benodigd:
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oO extra capaciteit am stelselzaken te behandelen

oO. opleidingen voor ondersteuningsgroepen en maatregelenadviseurs

oO. alternatieve veiligheidsconcepten (financiering zelfstandige maatregelen)

operationele kosten die gepaard gaan met bewaking van personen (waaronder ook de kosten

voorverblijfplaatsen, vervoersbewegingen en middelen): 5 min.

Benodigde middelen (gepantserde voertuigen): € 4 mln.

Keteneffecten (OM, ZM, toezicht)

Aantrekken capaciteit (nieuwe instroom): 5 mln.

Parallel aan de start met het interventieteam dient gestart te worden met de werving voor de

ketenpartners. Deze post betreft de hiermee samenhangende salariskosten en overhead van te

werven personeel tot bes|uitvorming medio 2020. Mocht er geen structurele middelen

beschikbaar worden gesteld, dan lopen deze kosten door, maar zullen dan opgevangen moeten

worden binnen de reguliere formatie (natuurlijk verloop). Hiervoor is naar verwachting ook een

periode van een half jaar nodig.

Scanners t.b.v. de douane: € 2 min.

Nationaal programma preventie

Wijkaanpak, versterking sociaal-repressieve aanpak: € 2 min.

In een aantal gebieden opstarten van de aanpak met een aanjager, eerste werkbudget en

inrichten van de kennisinfrastructuur.

Verder ontwikkelen en uitrollen big data analyse Citydeal Zicht op Ondermijning: € 1 mln.

Weerbaarheid: ontwikkeling van juridische kaders ter ondersteuning gemeenten en

tegemoetkaming in de proceskosten van gemeenten: € 1 min.

Inzet op doelgroep Jeugd en LVB Jeugd: € 1,5 mln.

Investeren publiek-private samenwerking: € 1 min.

Investeren in onderwijs en signalering: € 1 min.

Ontwikkeling data-analyse verder en versterken gegevens: € 1,5 mln.

Aanpak multi-probleemgezinnen: € 1 min.
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Hoofdlijnen Deltaplan zware criminaliteit en ondermijning:

Wat gebeurt er?

1. Verharding internationale zware, georganiseerde criminaliteit. Excessief geweld,

exorbitante drugswinsten. Ondermijning van onze economie en ons staatsbestel.

Exploderende groei criminele economie. Mensonterende criminaliteit, zoals

mensenhandel vinden vaak plaats in het kielzog van deze internationale drugsmaffia.

2. 16 miljard aan witgewassen crimineel vermogen.

3. Onvoldoende zicht op de (wereldwijde vertakkingen van de) georganiseerde

criminaliteit.

4. Onze rechtstaat staat op het spel. Excessief geweld en geld bedreigen de dragers van

onze democratische instituties (burgemeesters, wethouders, journalisten, officieren,

agenten, advocaten, getuigen etc.). Met de recente liquidatie van een advocaat is een

wederom een grens overschreden.

5. Vergiftiging van onze jeugd, en spanningen in wijken en buurten.

Wat is nodig:

Landelijk interventieteam op geldstromen en de drugsbaronnen. We doen al veel aan

de bestrijding van drugscriminaliteit, zeker ook met het extra geld wat er al is gekomen (
€ 100 min. incidenteel, € 10 min. structureel) maar deze extra stap is nodig om

duurzaam bij de kopstukken te kunnen komen.

Versterken intelligence, vergroten Research & Development en verbeteren informatie-

uitwisseling. De drugsbaronnen van Nederland zijn in feite hele grote, succesvolle

ondernemers die ten volle alle mogelijkheden gebruiken van onze geglobaliseerde
economieén. Hoogstaande logistiek, nauwelijks te achterhalen financiéle geldstromen,

de schaduwwereld van darknet en cryptomunten.

Substantiéle versterking van bewaken en beveiligen en het up to date brengen van

getuigenbescherming.

Nationaal programma preventie om onze wijken en jeugd naar een ander normaal te

brengen. Consumptieve drugs net zo uitbannen, zoals bij roken en alcohol is gelukt.
Versterkte inzet om kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad en initiéren

van succesvolle wijkaanpakken zoals bijvoorbeeld die van Rotterdam Zuid om wijken

weer leefbaar te maken.

Tussen 2005 en 2015 is er onvoldgende prioriteit hiervoor geweest. Wij zijn naief

geweest. Dat kan niet meer. Het geweld is niets ontziend en extreem wreed. Hierdoor is

een situatie ontstaan die dringend, stelselmatig en langdurig extra inzet vergt.

Landelijk Interventieteam:

Gelabeld topteam (HBO/WO, een soort Team Hightech Crime), multidisciplinair

samengesteld (tactiek, intelligence, digitaal, financieel en specialistische ondersteuning

bij elkaar), data gedreven, integraal met alle relevante andere opsporingsdiensten (FIOD,

KMar) en toezicht (Douane en Belastingdienst), ondergebracht bij de politie maar

professionee! gelijkwaardig aan elkaar, internationaal georiénteerd (verbonden met

soortgelijke politiediensten wereldwijd), focus op drugscriminaliteit, kopstukken, de

criminele geldstromen en aanpak handel in zware automatische wapens.

Digitale en financiéle invalshoek niet ondersteunend, maar leidend in de aanpak.

Het gaat om in de kern raken van de financiéle verdienmodellen van de georganiseerde

criminaliteit: de multidisciplinaire teams zetten naast het vervolgen van de criminelen

zelf nadrukkelijk in op het ontwrichten van de financiéle verdienmodellen van de

criminelen en de organisatiestructuren erachter. Om dergelijke structuren te

achterhalen wordt gebruik gemaakt van bestaande kenniscentra zoals het Anti Money



0052

Laundering Center (AMLC) bij de FIOD en hetinternationale netwerk wat ook via deze

weg kan worden aangeboord.

Onbureaucratisch, directe aansturing van de top. Het team functioneert onder direct

gezag van het Landelijk Parket en Functionee! Parket van het OM.

Intelligence en data gedreven, innovatief, samen met private partners en wetenschap.

Sinds kort kunnen we alle operationele en tactische beelden, strategisch bij elkaar

brengen (Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning). Dat gaat versterkt worden en is de

voedingsbodem voor gerichte innovatie (R&D). En is tegelijxertijd ook van belang voor

de dynamische regie door het gezag op de activiteiten van dit team en de andere

opsporingsteams die bezig zijn met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in

de regio’s.

In verbinding met steden en wijken.

Bewaken en beveiligen:

Meer verwerkingscapaciteit op gebied van bewaken en beveiligen (bij de regionale

eenheden).

Ontwikkelen en uitvoeren alternatieve beveiligingsconcepten (voor meer flexibiliteit).

Professionalisering B&B eenheden (structurele aandacht voor risico-inschattingen, inzet

aanvullende maatregelen).

Nationaal programma preventie:

Wijkaanpak zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid i.s.m. BZK.

Weerbaarheid beroepsgroepen advocaten, bestuurders, officieren van justitie etc.

Jeugdaanpak: vroeg-signalering, LVB aanpak, aanpak multiprobleem gezinnen

Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een grotere betrokkenheid van

leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving (coachen en signaleren).

Ambtenaren in het sociaal domein helpen ondermijning te herkennen en door te geven,

aanpak met een focus op kwetsbare groepen die (dreigen te) worden ingezet door

criminelen (als katvanger e.d.).

De-normalisering consumptief gebruik drugs. Publiekscampagnes en ondersteuning

gemeenten bij het nemen van maatregelen om gebruik van harddrugs op festivals en

evenementen tegen te gaan.

Publiek-private samenwerking met bedrijfsleven.

Ambitieuze beleidsagenda:

Onorthodoxe maatregelen en zo nodig noodwetgeving:
Uitbreiden kroongetuigenregeling

Verhogen tipgeld

Uitbreiding werken onder dekmantel

Inzet kennis en expertise inlichtingen en veiligheidsdiensten

Verbeteren informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling en

overheidsorganisaties met private partijen.

Internationale samenwerking met wie we geen al gevestigde rechtshulprelatie

hebben

LANKA
q
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Financién:

e = Dit zijn de eerste contouren van een deltaplan. Pas bij nadere uitwerking kan gezegd

worden hoeveel dat structureel gaat kosten. Komt terug bij VJN 2020.

e Voor nu om zijn de kosten voor bewaken en beveiligen onvermijdelijk, evenals de

opstartkosten voor zo’n landelijk team (motie Heerma — Dijkhoff), evenals de

keteneffecten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn.

Deltaplan fase 1 Nu —zomer 2020 2020 ev.

Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.) 20 pm

Bewaken & beveiligen 18 pm

Versterking toezicht, OM, ZM etc. 7 pm

Nationaal programma preventie 10 pm

TOTAAL 55 pm



To: 6.1.2e
|

([51.2e| -BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e  |@minjenv.ni]; [5.1.2e |,}

BD/DGPenV/PPBT/PBO_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |12} [ss] - BD/DGPen WPPBT

Sent: Mon 10/7/2019 2:28:45 AM

Subject: PVa Ondermijning

Received: Mon 10/7/2019 2:28:46 AM

Collega’s,
Willen jullie morgen aangeven dat later deze week de hoofden van de operationele diensten by elkaar komen om en nadere

invulling te geven aan het operationele plan en de 80 min euro.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2€

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2

$1.2e |@minjenv.nl
www.rijksoverheid.ni/jenv
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To: 5.1.2e | fra} [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__51.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.26) 412 - BD/DGPenV/Staf

Sent: Mon 10/7/2019 10:36:54 AM

Subject: FW: Operationeel plan

Received: Mon 10/7/2019 10:36:55 AM

Ha B77
zit erbij. weet jijwelke personen moeten aanschuiven?

Gr, | 5.4.26
[ §1.2e | fr2d{ 5.1]5.1.26)) [Lid Korpsleiding]

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 12:03

Aan:| 5.1.2e |, f+24, [24] - BD/DGPenV/PPBT

cc:| 5.1.2 [6.1.2¢ beh); 5.1.20],[ 5.126412) «| 5.12e |@politie.nl
Onderwerp: RE: Operationeel plan

[95.128]
Lijkt mij een prima idee. Als jij wil uitnodigen zijn we gaarne bereid om als gastheer op te treden.

Groet,

van:| 6.1.22 |,5124. [512] - BD/DGPenv/PPBTf 5.1.2e @minjenv.ni]

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 04:30

Aan: [5.1.2e], bf 5.1]8-1.2e)) [Lid Korpsleiding] <| 5.1.2e @politie.ni>

Onderwerp: Operationeel plan

Dag [5.1.2e,
Vind jij het een goed idee als we later deze week met de hoofden van de operationele diensten (of hun plv.) by elkaar

komen om te spreken over het vervolg en de nadere invulling ervan. En als je dat een goed idee vindt, wil jij dan de

Nieuwe Uitleg als gastlocatie aanbieden?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2€

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl
wwwrijksoverheid_nl/jenv

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelik aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardl geen aausprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbouden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Ministry of Justice and Security

ween een een nec cecenenese Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bi lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kenmisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

gehennhoudingsplicht en/of een verschonmgsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: fra} [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[___51.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

| .-BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 10/7/2019 12:35:40 PM

Subject: RE: Operationeel plan

Received: Mon 10/7/2019 12:35:41 PM

Ik wil eerst met de operationele diensten beginnen. Daarna kan het breder. Mensen die echt in het team komen te zitten. OM

vind 1k daar al lastig. Maar wacht nog even met uitnodigen. Ik bel nog wat rond.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ninjenv nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Van: [5.1.2e | [5.4.2¢]. -BD/DGPenV/PPBT/PBO 4_5.1.2e _|@minjenv.nl>
Datum: maandag 07 okt. 2019 08:24

faa, [5124] - BD/DGPenV/PPBT 4 §.1.2@ | (@minjenv.nl>

Kopie: [512°]; - BD/DGPenV/Staf {5.1.2e |@minjenvni>,[ 5.12e || 5.1.2e

Onderwerp: FW: Operationeel plan

|-BD/DGPenV/PPBT/PBO | __5.1.2e — |@minjenv.nl>

[95728]
Ik kom op het volgende rijtje personen
Het uitnodigen van| 5.1,2e |lijkt met name belangrijk voor het draagvlak (de belastingdienst zit namelijk ook in het

Strategisch Beraad Ondermijning).
Ben jij akkoord?

Met viiendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noondtoren 28 etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ige en rechtvaardige samenleving

Van: - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 13:52

Aan: [8.1.28]. - BD/DGPcnV/PPBT/PBO

Onderwerp: RF: Operationeel plan
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VOLGENS 512e][9[5 12] [512e]  [5.1.2¢]1.2e jevt Dowane ef5.1.2ePe zoeken zelf maar uitb wie ze meenemen. We houden het cen beetje

pragmatisch
Van:

Verzonden: maandagoe 2019 13:50

Aan:[ 51.2e  |,[5.12¢ |eetze |[S128] - BD/DGPenV/PPBT/PBO < §.1.2e  (@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Operationeel plan

2
Tk neem aan dat we in het onderstaande overleg m.b.t. de uitwerking van het “Landelijk interventieteam’ de volgende personen/diensten om de

tafel willen hebben:

Opsporing/vervolging:
Politic

-[5.]i12e][ §.1.2e 5.1.2¢ |
FIOD

-[ 5.f5120][ 5.126 |[ 5426 |
Douane

[6420 ][ 342e | 5.1.28

Koninklijke Marechaussee
- 5.1.20,2e 5.1.2e

Openbaar Ministerie
- [5.1.2e | PaG/Openbaar Ministerie

Handhaving:
Belastingdienst

{ 5.1]sie[ 6.1.2e | 5.1.2e

En de eigenaren en opdrachtgevers (voor de financiéle gevolgen van de uitwerking):
Ministerie Justitie en Veiligheid (DGPenV, DGRR, eventueelNCTV voor wat betreft de capaciteit voor bewaken en beveiligen)

-| 4 5.1.2e (mamens DGPenV, DGRR)
Ministerie van Financién (FIOD, Belastingdienst, Douane)

-| 5.1.2e | 5 12e ]
Met viiendelijke groet,

[12] 4 20

[5.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <__5.1.2e  |@minjenv.nl>

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP| Den Haag | Noordtoren 282 etage

Postbus 20301 | 2500 EH
HIDDenen Haag

cmscenes
Vooreen veilige en rechtvaardigesamenleving

- BD/DGPenV Stat.<{ 5.1.28 | @minjenv.nl>

Verronden: maandag 7 oktober 2019 12:37

Aan:| 5.1.2e | f12| [51.28] - BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.12e — |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW:rieplan

Ha[s12
[_§{5.1.2e] zit exbij. weet jij welke personen moeten aanschuiven?

Gr, [B.1.2e

[ 81.2e  |,[s2]{ 345126) [LidKorpsleiding]q —5.1.2e ——|@politienl>

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 12:03

Aan [ 5.1.2e |2e |
ptymp BD/DGPenV/PPBT 4 §.1.2e  (@minjenv.nl>

an, 82 eh) | 5.1.2e |@politie.nl>;[512e] 5.1 2efraly <{ 54.2e  |@politie.nl>:
[| 5.1.2e “Tapolitie.al
Onderwerp: RE: Operationeel plan

[gstze|
Lijkt mij een prima idee. Als jij wil uitnodigen zijn we gaarne bereid om als gastheer op te treden.

.

- BD/DGPenV/PPBT [5126 |@minjenv.nl]see 7 oktober 2019 04:30

Aan: [5.1.2e]ie: eoLid Korpsleiding] < 5.1.2@ (@politie.nl>

Onderwerp: Operationeel plan

Dag [8.1.2¢,
Vind j1j het een goed idee als we later deze week met de hoofden van de operationele diensten (of hun plv.) by elkaar
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komen om te spreken over het vervolg en de nadere invulling ervan. En als je dat een goed idee vindt, wil jij dan de

Nieuwe Uitleg als gastlocatie aanbieden?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2¢

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

$1.2e | (@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for yon. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wonnennnencnnen enencenee Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en by lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresscerde(n) en zij dic van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vermetigen.
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To: BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e  |@minjenv.niJ;[_5.1-2e| 5.1.2e | baad -

BD/DVBIIV] minjenv.nl]
From: BD/DVB/BA

Sent: Mon 10/7/2019 9:05:16 PM

Subject: tbv tekst repressie deltaplan

Received: Mon 10/7/2019 9:05:16 PM

Sorry dat ‘t langer duurde, maar hierbij tekst m.b.t. infodeling en RIEC/LIEC voor het onderdeel repressie van het

“deltaplan”.
Ik weet niet wat je nu al hebt (bv van inzake intelligence), dus graag ontvang ik de volledige input voor dit

onderdeel. Ik kan nu niet beoordelen of onderstaande tekst voldoende is of niet. Ik wil morgen ook met SZW

contact opnemen / afstemmen (is nu nog niet gebeurd) dus hoop op spoedige reactie van jullie.
Alvast dank,

Ten behoeve van onderdeel repressie / informatiedeling:
- De tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum

ondersteunen de partners (in elk geval OM, politie, lokaal bestuur, belastingdienst) bij de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit.

- Volgens het RIEC-convenant dient door de partners gezameniijk in een systeem te worden gewerkt.
- De informatiedeling in RIEC-verband kan verder worden verbeterd, onder andere door het verbeteren van de interne

informatiepositie van de partners en het vergroten van de kennis over wat wel en niet mag worden gedeeld.
- Het is nodig dat er wordt geinvesteerd in een vernieuwd, gebruikersvriendelijk systeem waarin de partners effectiever,
efficiénter en eenvoudiger kunnen samenwerken, zowel in casuistiek als aan fenomeen-analyse en dat intelligence en

analyse mogelijk maakt. Een kennisbank maakt hier onderdeel van uit.

- Overheidsoptreden wordt dan effectiever op basis van beter zicht en inzicht.

(Nodig: 10 miljoen incidenteel en een structurele bijdrage voor de beheerkosten)
- Vergroten onderling vertrouwen tussen de partners door goede screening van de medewerkers van de partners van de

RIEC-bureaus. Dit draagt bij aan het verbeteren van de informatiedeling.
- Intensiveren van de samenwerking RIEC’s / LIEC met de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. In deze Landelijke

Stuurgroep Interventieteams werken partners als SZW, UWV, SVB, JenV, politie, OM en lokaal bestuur op basis van een

samenwerkingsconvenant aan het voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude,

uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.

(Nodig: extra middelen omdat de opgave bovenop de bestaande opgaven komt)
Met vriendelijke groet,

6.1.22

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Afdeling Bestuurlijke Aanpak
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T ;

| 51.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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To: [ete
- BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e |@minjenv.nij;[_5.1-2e_], F124.

1.22BD/DRC/GC] 5 (@minjenv.nl]

Ce: 12e [| 51.2e  |BD/DVB/BA[__5.12e——|@minjenv.niJ; [5-1.2e ,[ 5.1.2e BD/DVB/IV[_5.1.2¢ |@minjenv.ni]
From: Bizet Fred bz, - BD/DVBIIV

Sent: Tue 10/8/2019 8:52:38 AM

Subject: claim PPS Intell en PPS samenwerking preventie/repressie

Received: Tue 10/8/2019 8:52:39 AM

[siz],
Gisteren heb ik met de teksten nog geen claim meegestuurd, terwijl we natuurlijk wel extra invetsering nodig
hebben om dit te realiseren. Gaat hierbij niet om grote bedragen, maar wel cruciaal dat PPS mogelijk wordt

gemaakt. Ook gezien de toenemende (politieke) aandacht hiervoor.

Uitvoeren afspraken uit het actieprogramma Veilig Ondernemen (PPS agenda ondermijning), waarbij de focus ligt
op aanpak komt te liggen op de logistieke kant van de drugsindustrie (transportsector, mainports, postpakketen en

automotive), de aanpak van productielocaties in de drugsindustrie (bedrijventerreinen, vastgoed, buitengebied) en

het bevorderen van ‘schone’ en betrouwbare branches.

Benodigd: - Uitvoeren actieplan PPS Ondermijning: € 0,4 min.

Versterken intelligence door publiek-private gegevensdeling. Door betere benutting kennis en informatie van

dienstverlenende organisaties zoals gerechtsdeurwaarders, curatoren, accountants en bedrijven in de

beveiligingssector, beter invulling poortwachtersfunctie (financiéle) dienstverleners zoals makelaars en notarissen,
investeren in proeftuinen Intelligence Driven Security om fenomenen in kaart te brengen en te investeren in

effectieve structuur van publiek-private samenwerking op regionaal en lokaal niveau door Platforms Veilig
Ondernemen (PVO).

Benodigd: - projecten met dienstverlenende organisaties en pilots IDS; € 0,4 min.

- Effectieve structuur PVO’s: € 1 min.

Het waarborgen en professionaliseren effectieve PPS structuur PVO’s slaat op zowel onderdeel repressie (in PVO’s

werken ondernemers, gemeenten, politie en OM samen om criminaliteit tegen en misbruik van het bedrijfsleven

terug te dringen en combinatie preventie/repressie in samenwerking RIEC’s) als ook intelligence (pilots
gegevensdeling publiek-privaat, ook samen met RIEC’s).
Kunnen jullie dit meenemen?

Gr
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To: 5.1.2e
|

-

BD/DRC/GC|

From: F024. 1). - BDIDRC/GC

Sent: Wed 10/9/2019 5:17:42 AM

Subject: FW: Tussenbericht tbv SGO

Received: Wed 10/9/2019 5:17:43 AM

Zie lueronder punt van en[ 6.42 |,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:|__5.1.2e |1.2e kL 5.1.2 |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 08 okt. 2019 11:09 PM

Aan:| 5.1.2e | | $.1.28 | 5.1.2e  |@minjenv.nl>
Kopie: [51.2e 5.1.2 5.1.2e \@minjenv-nl>, [5.1.2e

| F24 faze. -BD/DRC/GC <4 5.1.2e |@minjeny.nt>. [5-1.2e], [5.12e|
BD/DVBIIV< §.1.2e |@minjenv.nl>,]5.1.2e | }r2f br) [5.1.2e= @minjenvnl>.| 5.1.2e  |.[5.1.2e |-
BD/DGPenV/PPBT/PBO <|__5.1.2e — |@minjenv.nl>.| 5.1.2e |, 412} 2, - BD/DGPenV/PPBT4_ 5.1.2e  |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Tussenbericht tbv SGO

Die teksten komen in eerste instantie bij onderdeel interventieteam/intelligence en opsporing met ook aandacht PPS. Dat onderdeel wordt

morgenochtend verder uitgewerkt. Nog volopin gesprek ook met de operationele diensten.

Deze mail daarom ook cc aan|s126p in de verwachting dat zij jou daarover beter kunnen informeren danik

5.1.2e

Van:| 5.1.2e 5.1.28

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 23:01

Aan: 5.1.22 Ze

ce: 5 +e] 6.12e [6.1.2e] fiat,br2d - Bp/DRC/GC;[5126],[5.12e} BD/DVB/IV:[5.12e]|fral[ 5.1.2e |
Onderwerp: RE: Tussenbericht tov SGO

En hoe zit het met de Brede aanpak: vastgoed, havens, financiéle sector, handhaving gemeenten. Niet nu uitgewerkt
maar wel als aankondiging?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:| §.1.2e Be kf 6.4.2e — |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 08 okt. 2019 10:55 PM

Aan:[5.1.2e || 5.1.2e | 5.1.2e — |@minjenv.nl>

Kopie: [512] 5.1.2e | 6.1.2e |@minjenv.nl>,|5.1.2e |, F414, - BD/DRC/GC {_5.1.2e |@minjenv.nl>,{5.1.2¢],[ 5.1.26

BD/DVB/IV<_ 6.1.28 [@minjenv.nl>,[5.1.2e | [4 | 6.1.28 | 5.1.26 |@minjenv.nl>
Onderwerp: Tussenbericht thv SGO

Hallo

Deze mail was aangekondigd voor morgenochtend, maar ik verwacht dan eigenlijk op interdepartementaal front weinig nieuws meer tov

vandaag in de ochtenduren (en ik zit dan zelf bij een bijeenkomst startende burgemeesters). Daarom nu alvastje tussenbericht. En mocht ik

onverwacht toch voor 12.00 uur nog belangrijke info hebben, laat ik het weten

Gisteravond diner gehad met DG’s en|}9.1.2¢ 5.1.2e en[9.1 2e|2e En [5 12¢] 5.1.28 bok met BZK, SZW, VWS en OCW. En dezelfde spelers,

alleen dan medewerkers, inclusief | 5:1.2€ van onszelf, ook aan tafel. Beide gesprekken verliepen prettig en constructief.Wel zorgen natuurlijk

over feit dat we nu alleen nog maar beperkt geld hebben bij NJN. Eigenlijk vraagt een goede preventieve adem, net als de rest, om een

meerjarige investering.
Hieronder mijn mail ook even voor de collega’s, inclusief FEZ met tabel met eerste financiéle verdeling.

Daaronder mijn mail aan de departementen met de concept-tekst voor de brief, een eerste aanzet verdeling middelen en het tijdschema.

Wat verwacht ik aan respons?

VY VWS: grote probleempunt zat bij onderwerp tegengaan normalisering drugsgebruik. Een te grote broek van

JenV en irreéle verwachtingen als ik het kort door de bocht zeg. Gisteren eerste start en vandaag uitgebreid

gesproken hierover met VWS. Verwachting is dat ze met de huidige tekst (ook apart van rest preventie)
kunnen leven en dat op korte termijn nader gesprek MinJenV-Stas Blokhuis dan niet nodig zal zijn. 2° punt

over jeugdzorg betrof met name bewoordingen. Leek alsof we extra geld zouden steken in brede
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systeem/brede discussies, terwij! gaat om inzet van jeugdwerkers als coaches etc in verbinding met

wijkteams. Zou met huidige tekst ook uit de lucht moeten zijn
YY OCW: zou op brede inhoud geen obstakel moeten zijn, potentieel bedrag wel minder dan ze eerder aangaven

¥ SZW: brede aanpak denk ik wel akkoord, nog zoeken naar geschikte pilots met deze middelen (wilden 10

miljoen).
Vv BZK: qua wijkaanpak hoop ik zo goed verwoord. We benutten vehicle ondermijning als opmaat voor brede

wijkaanpak, maar wekken niet de suggesties, zeker niet met deze middelen, dat we deze nu al neerzetten.

En brede aanpak dient veel meer doelen. Verder wel nog opgenomen een bedrag voor weerbaarheid

juridische ondersteuning, maar niet meer bijdrage aan beveiliging gemeentehuizen. Keuzes maken en dit wel

erg ver denken in termen van gemeenschappelijke aanpak
Kortom, ik verwacht geen grote turbulentie tijdens het SGO, maar zo ben je wel bij mochtje vragen krijgen

Groetjes

[5.1.2e]
Van:| 6.1.26 [Ze

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 22:38

Aan: [5.1.2e],p124,[s12 5.1.2e | 5.1.2e | b124, 572e|, - BD/DFEZ/CBU/ClusterA;| 5.1.2e p12, -BD/DGPenV/PPBT; _5.1.2e -

BD/DGPenV/PP3T/PBO;[5.1.2e], }-121, F124. - BD/DRC/GC; [5122] 5.1.2e

cc: [9.1.2e],[ §.1.2e ]BD/DVB/IV; [5.1.2e 4744124 - BD/DRC/GC; 5.1.2e |*12}- Bp/DvB/tv;[5.1.2e |,[51.2e, -BD/DRC/GC
Onderwerp: Concept-bijdrage preventie voor brief Ondermijning

Urgentie: Hoog

Ha allemaal

Zojuist onderstaande mail verzonden aan de departementen. Hierbij ook voor jullie ook ivm verbindingen met de andere onderdelen van de

tekst. En voor FEZ even de eerste aanzet voor de verdeling van de 10 miljoen nog even in een apart documentje bijgevoegd. Hoor graag hoe de

IRF er tegenaan kijkt.

Morgen einde dag hoop ik zoveel mogelijk reacties al bin

kan ik weer update geven en zoals in app al gemaild zal ik

Nu maar afwachten even..

Succes morgen ook voor jullie op de andere tafels

Fijne avond nog

5.1.26

Van: 5.1.2e 2e

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 22:32

Aan:| 5.1.2e |@minszw.nl';|_5-1.2e |@minszw.nl'j 5.1.2e | 5.1.2e |- BD/DBAenV/AKen]);
BD/DBAenV/HIC;| 5.1.2e [5.1.2e}] 5.1.28 5.4 2e))'

ce:[__5.1.2e —_|[5+24]]5.1.2e] ap/pve/Ba; [5.1.28], [5.1.2e| BD/DVB/IV| 5.1.26 [51.26 B  paf{ih- Bp/pve/y;

e|BD/DRC/GC

Onderwerp: vervolggesprekTwo pager Ondermijning en de preventieve aanpak

Urgentie: Hoog
Hallo Collega’s.
We hebben vanmiddag wat ons betreft een goede stap gezet. Een stap zowel op weg naar een meer duurzame samenwerking als op weg naar de korte klappen
van oa MR 18 oktober.

We hebben geen uitgebreid verslag gemaakt van de bijeenkomst, maar gefocust op een eerste versie van de tekst voor de brief voor de MR. We hapen dat deze

een goede weerslag is van het gesprek. Dat we balans hebben tussen nu eerste betekenisvolle stappen zetten met wel een wenkend perspectief zonder daarop
voorschotten te veel te nemen. En balans ook in termen van wat we doen in het kader van de ondermijning en wat breder is (denk aan niet oplossen alle LVB-

problematiek etc). Tussen in wat we al doen en een zet nodig heeft en wat nieuw is. Concreet genoeg om ook richting IRF voldoende basis te hebben voor 10

miljoen en open genoeg am de activiteiten die we echt samen doen ook samen vorm te geven.

Maar/en oordeel zelf en we horen graag jullie feedback/concrete tekstsuggesties op bijgaand stuk (preventiedeel van de conceptbrief TK) en zoals

afgesproken graag voor morgen einde middag.
En kijk ook goed of genoemde eerste stappen ook degene zijn die jullie willen zetten of dat andere pilots/opzetten aanpakken etc voor versterking in

aanmerking moeten komen.

Ten aanzien van de financiéle middelen is in de MR een inzet neergelegd van 10 miljoen voor preventie bij NJN, in te zetten tot mei 2020. We kunnen volgende
week en daarna met elkaar kijken hoe we dit precies verdelen, maar we hebben een eerste globale verdeling komende dagen nodig voor het gesprek met de

IRF. En ook nodig om te kijken wat reéle eerste stappen zijn. Om dit gesprek gezamenlijk te starten een eerste schot van onze kant ap basis van het gesorek

vandaag: wat denken jullie van het volgende: voor opstarten wijkaanpak en aansluiten woondeals 1,5 milljoen (onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit en eerste

maatregelen) en city deal (0,5 miljoen). Voor VWS pilots jeugdwerkers (of andere pilot(!)(1), OCW onderwijsaanbod en signalering (2), S7W aanpak

uitkeringsgerechtigden en LVB als katvanger (1), gezamenlijk/JenV multiproblematiek/ajb), beter aansluiting toezicht en handhaving ap sociale werkstructuren

(1), juridische onderstguning weerbare gemeenten (1) en PPS (1)?We willen natuurlijk allemaal meer, maar we moelen tel ook nullig kunnen besleden in

komendhalf jaar. Graag ook hierop jullie reactie.

Dan het vervolgproces op weg naar de MR 18° oktober met als belangrijke mijlpaal ook de RJB van 15 oktober waarvoorook jullie ministers/stas welkom zijn

(afgesproken met AZ)
Concrete planning zoals we nu voor ogen hebben

: Morgen, woensdag 9 oktober:

Uiterlijk einde middag ontvangst eerste reacties collega-departementen op preventie deel

o Begin avond: aanpassen tekst voor een 2° ronde.

o Nieuwe tekst ook als eerste concept naar de minister van JenV

- Donderdag 10 oktober:
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o Ambtelijke reactie departementen op 2° concept-tekst uiterlijk 12.00 uur

o Laatste versie naar minister van JenV

o Einde dag/vrijdagochtend: verzending tekst naar RBJ

+ Vrijdag 11 oktober

o Stuk naar leden onderraad RJB en naar betrokken collega departementen, dan dus ook preventie als onderdeel

breder geheel
Vv Dinsdag 15 oktober

o Politieke reactie: RBJ: met AZ afgesproken dat ook jullie ministers/stas welkom zijn!

+ Woensdag 16 oktober

o Overleg met collega-departementen
o Opstellen nav RIB definitieve stuk MR

Kortom:

Kort dag, maar fijn als de deadlines lukken. Reacties graag aanleveren aan mij en[ 5.1.2 |
Voorstel nieuw overleg: woensdag 16 oktober 11.00 uur of 13.30 uur. Graag jullie voorkeur bij de reactie aangeven.

Schroom niet morgen met ons te bellen en dan voor nu

F

M

avond

vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | Den Haag
Kamer N21.229

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

| +31 /0-3/034/0

@minvenj.nl

http:
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To: 5.1.2 fra} [12], - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e  |@minjenv.nl]; | 5.1.2e |@mindefnl_ 5.1.22 @mindef.nl]:
5.1.2e  [@mindefni__5.1.2e  |@mindefnl];__5.1.2e  |@mindef.nll_ 5.1.22 |@mindefnl];
5.1.2e (@mindef.ni[ 5.1.2@ @mindef.n]]; [_5-1-2e |@mindef.nlf_5-1.2e @mindef.nl];
5.1.2e @mindef.nl]] 5.1.2e @mindefni};[.1.2e — |@mindefnl__5.1.2e — |@mindef.nl];
5.1.2e |@politie nlf 5.1.26 [@politie.nl);[_5.1.2e |/[5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[L5.1.2e  |@minjenv.nl]:

5.1.2e
|

#126 |5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO]} 5-1.2e | @minjenv.nl];
5.1.26 \@belastingdienst.nl 5.1.26 @belastingdienst.nl];
5.1.2e  [@belastingdienst.nl 51.2e  |@belastingdienst.nl];| 5.1.22 |@omnll_5.12e |@omunl]

Ce: 5.4.2e @mindef ni[ 5.1.22 \@mindefnl]
From: §.1.2€ @mindef.nl

Sent: Wed 10/9/2019 6:50:30 AM

Subject! RE: Operationeel plan Ondermijning

Received: Wed 10/9/2019 6:51:25 AM

[512]
Vanuit mijn DGB-rol: Wil svp ook de mogelijkheid open laten houden dat Defensie een bijdrage kan leveren. Uiteraard wel met een

budget.
Gedacht wordt aan JISTARC en/ofDIVI capaciteit (waar door de burgemeesters van Tilburg en Amsterdam per brief om is gevraagd

op het dossier ondermijning), en wellicht op het gebied van bew/bev.

Begin van de middag heb ik een interne Defensiebespreking om de mogelijkheden op te lijnen. Dan komt daar meer helderheid over.

Groet,

5.1.26

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvyermark(complex | Plein 4 | 2511 C3 | Den Haag |

Postbus 90615 | 2509 LP|Den Haag | MPC 38 B

Size

|

S126|
EL__§128  [@mindefal
anoOorspronkelijke afspraak-----

Van:[size | MMLA, BGEN, EMSD, KMAR/STAF/DOPS Namens| 5.1.2e| $14, [572], - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 19:17

Aan: [5-12e], MJ, KMAR/STAF/KAB/CL IPA:
5.1.28

|
KMARSTAF/KAB/CL IPA! 5.126

KMAR/STAF/KAB/CL IPA; | 5.1.2e |JKMAR:| 5.12e | 5.12e BS/AL/HDB/HDB
VZML;[s+] 9.1.28

. EMSD, KMAR/LTC/OPS; 9.1.26 5144, KMAR/STAF/DPB{__5.12e _]PB, KOL,
KMAR/LTC/INTELL

Onderwerp: Fwd: Operationeel plan Ondermijning

Tijd: woensdag 9 oktober 2019 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: NP, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, zaal 3B.19

Dear all,

Zojuist ontvangen stukken irt bijeenkomst morgenachtend. Ik zal namens Ckmar deelnemen aan overleg. Wat opvalt dat

buiten het noemen van Kinar in overzicht irt joint teams wij nergens expliciet genoemd worden. Likt in eerste instantie te

gaan om “volume” bijdrage leveren aan NP.

Zal in lijn met afspraak inbreng geven op eigen taken, nodale oriéntatie met focus op lucht- en zeehavens, Canibisch

gebied dmv by Wodan aanpak. Sta open voor verdere suggesties.
Groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:
"| 5.1.2e

| Fd foe, - BD/DGPenV/PPBT" 4 5.1.2e minjeny.nl>

Aan: "| 5.1.2e \@politie.nl" 4 5.1.2e |@politienk>,"| 51.2e || §1.2e| -
BD/DGPenV/PPBT/PBO" <{__5:1.2e  |@minjenv.nl>, "| 5.1.2e | } +24 [5.12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO"

5.1.2e | (@muinjenv.nl>,
"| 5.1.2e (@belastingdienst.nl" EI 5.1.2e \@belastingdienst.nl>,

4 5.1.2€ |@belasting dienstr "

E| 5.1.2e \@belasting dienst.nl>, " §.1.2e l@omn "

$.1.2€ om.nl>

Kopie:ae aeBGEN, EMSD, KMAR/STAE/DOPS" 4 5.426 (@mindefnl>
Onderwerp: Operationcel plan Ondermijning
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Geachte heren,

In aanvulling op de eerdere utnodiging. doe ik u hierbij de agenda en de stukken toekomen voor het overleg van

woensdag 9 oktober a.s. om 10.00 uur

Mocht u toch niet in de gelegenheid zijn om aan te schuiven, dan vernemen wy graag wie u plaatsvervanger 1s.

Deelnemers:

| 5.15.1.2e|[ 5.12e
|

| 5a[st2e[f 5128 |
5.1.22 |] 54.2e |
5.1.2e |] 5.12e |

5.1.2e |

5.

5

| q

Met vriendelike groet,

| 8.1.26
|

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.26 (@minvenj ald 5.1.2¢ \@minvenj anl>

www .rijksoverheid nl/venj<http://wwwsijksoverheid.nl/venj>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelik aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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To: [5.1.2e|, F124 [512e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e |@minjenv.nl};[_5.1-2e|,F124 &

BD/DRCIGC]__5.1.2e—_ [@minjenv.ni]
Cc 5.1.28 |, bid, [502], - BDIDRC/GC[__5.1.2e  |@minjenv.nl]

From: S.12e |ff] $.1.2e
|

- BD/DRC/IGC

Sent: Wed 10/9/2019 8:14:50 AM

Subject: Haakje in versterkingsplan voor goede registratie cijfers beslag vedomi

Received: Wed 10/9/2019 8:14:51 AM

Het WODCvraagt jaarlijks aan de Politie om landelijke cijfers aan te leveren over de totale hoeveelheden in

beslag genomen drugs in Nederland, zowel voor de Nationale Drug Monitor als voor de rapportages aan het

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en het United Nations Office on Drugs
and Crime

(UNODC). Die cijfers kunnen echter niet goed opgeleverd worden. Sommige politie-eenheden leveren wel

cijfers aan, andere niet. Een volledig landelijk beeld ontoreekt daardoor.

https ://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2691-ontwikkelen-van-indicatoren-voor-drug-supply.aspx

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat:[ 64.22 |][ 51.22 || [8.1.2e|@minjenv.nl | T 070 370 31 61

T 5.1.28

E 5.1.28 @minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(vrijdag niet op kantoor)
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To: 5A 2e| 41%frad, - BD/DRC/GCL 5.1.2e |(@minjenv.nl]

Ce: 5.4.2e [fr [5.1.2e | -BD/DRCIGC[ _5.12e  |@minjenv.ni _5-12e | BD/DVB/BAL_8.1.22 _|@minjenv.nl];
[ 5.i2e |[512e] [=]. -BD/DWIZ/SBRE5.1.2e —[@minjenvini], 5.1.2e| fx} [51.20]-
BD/DGPenV/PPBT/PBO| 5.1.2e |@minjenv.ni]
From: 5.1.2e

|, 6124 B24 - BD/DRC/GC

Sent: Wed 10/9/2019 9:40:23 AM

Subject: Bijdrage informatiedeling tov paragraaf intelligence 5.1 2e |docx

Received: Wed 10/9/2019 9:40:24 AM

Bijdrage informatiedeling tbv paragraaf intelligence|5.1.2eHocx

| hierbij de bijdrage op het punt informatiedeling. Kan worden ingevoegd in sectie over intelligence.

Vanmiddag vindt nog overleg plaats over privacy irt opsporingsbevoegdheden / (nood)wetgeving voor

informatieuitwisseling binnen het interventieteam. [512cfe Bchuift daarbij aan (naast [_5.1.2e|).
Groet
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Informatieuitwisseling

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie

tussen veel verschillende partijen nodig. Er kan al veel op het gebied van informatiedeling. Tegelijk

wordt er veel werk gemaakt van het adresseren van in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij het

delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. Het wetsvoorstel

gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, dat momenteel bij de RvS ligt, heeft tot doel

het gezamenlijk verwerken van gegevens door partijen in dit soort gevallen van een betere

grondslag te voorzien en, waar nodig, te vergemakkelijken. Ook is binnenkort de behandeling van

het wetsvoorstel Bibob door de Tweede Kamer voorzien. Kernelementen betreffen een uitbreiding

van het toepassingsbereik van deze wet (naar alle overheidsopdrachten) en een uitbreiding van de

onderzoeksmogelijkheden door bestuursorganen. Een tweede tranche om tot verdere wijziging van

de Wet Bibob te komen, heb ik in voorbereiding. Om de rol van gemeenten bij de aanpak van

ondermijning en het delen van persoonsinformatie binnen een gemeente te verduidelijken wordt

-voor het eind van het jaar— onder regie van het Strategisch Beraad Ondermijning een protocol

uitgewerkt. Hierbij bezien we wat de mogelijkheden zijn binnen het bestaande wettelijk kader en

ook of er wellicht regels zijn waarvan aanpassing moet worden overwogen. Hierbij kan ook wijziging

van wetgeving aan de orde zijn.



To: [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: BD/DRC/GC

Sent: Wed 10/9/2019 1:45:28 PM

Subject: RE: cijfers

Received: Wed 10/9/2019 1:45:29 PM

Top, thanks man.

van: |5.1.2e|, p12), [512], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 13:59

Aan: 1h {+2}, - BD/DRC/GC

cc: [5.1.28], - BD/DGPenv/PPBT/PBO ;[512e|| 5.12e | BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: cijfers

Beste [5.1.20],
Nav het overleg vanochtend en de vraag van mbt registraties. Zouden we onderstaande zin op kunnen nemen

onder Intelligence;
“Om beter zich te verkrijgen op de omvang en de aard van de veelal verborgen ondermijningsproblematiek en effectiviteit

van de aanpak, wordt by de vorming van het landelijk Interventieteam ook specitiek aandacht besteed aan een verbeterde

besclikbaarheid en inzichtelijkheid van ‘harde data’
,
onder andere door verbeterde registratie (inbeslagnemingen drugs,

Wwapens en crimineel vermogen)’.
Verzonden met BlackBerry Work

(www. blackberry.com)

Van:|_ 512e|, §12e|-BD/DGPenV/PPBT/PBO {__5.1.2e _|@minjenv.nl>

Datum: woensdag 09 okt. 2019 1:48 PM

: sae] -BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.1.2e|\@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: cijfers

:

‘weten waar we het over hebben’, meer ‘harde data’.

[512°], - BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 _5.12e  |@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 13:47

.-BD/DGPenV/PPBT/PBO q £1.28 |@minienv.nl>

Onderwerp: FW: cijfers

Kunnen we in het kader van de versterkte opsporing en Intelligence nog een algemene zin opnemen dat er bij de

vorming het landelijk interventieteam ook specifiek aandacht is voor een verbeterde registratie (waaronder

inbeslaggomen drugs)?

Verzonden met BlackBerry Work

(www. blackberry.com)

[ S12e || 512e |. BD/DRC/GC | 6.1.2e |@minjenv.nl>
‘oensdag 09 okt. 2019 9:44 AM

Tse] -BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.1.2e|\@minjenv.nl>
Onderwerp: cijfers
Zoiets?

Om de effectiviteit van de verhoogde inzet tegen drugscriminaliteit te kunnen monitoren en evalueren wordt het

bijhouden van landelijke registratiegegevens, bijvoorbeeld van drugsinbeslagnames, verbeterd. Dit is ook nodig om

Nederland aan internationale verplichtingen te laten voldoen.

[atze—

Afdeling Georganiseerde Crimin

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.26

5 invenj.nl
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To: [5.1.26 | fred [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/ClusterAll 5.1.2e |@minjenv.nl];[__&.1.2e Gee

BD/IDRCIGCL___6.1.2e  @minjenv.nl]; [5.1.26]4'4 b24. - BD/DRC/GCL_8.1.2e |@minjenv.nl]. 542, [ 5.4-2e —]-

BD/DGRRISTAF[__5.1.2e — |@minjenv.nij_5-1-2e _],[5.1.2e/2e |}BD/DRC/GC] —5.12e | ae 5.1.2e |,a: 5.1.20],-
BD/DGPenV/PPBT/PBOJ 5.1.2e — |@minjenv.ni];|5.1.2e| [5.1.2e] - BD/DVB/IVI_5.1.2e |@minjenv.ni];|_5.1.2e _|, F+2d f+

BD/DRCIGC|
5.1.2e  |@minjenvnl];[ 5.1.2e |] 5.1.2e  |- BD/DVB/IV| 5.1.28 @minjenv.ni]:[ 5. 122 |[ 5i2e

- BD/DVB/I @minjenv.nl]; | 5.1.2e |fo2} kz. - BD/DWJZ/SSRI__5.1.2e— |@minjenv.nl]; pad [s.n2e] ~

BD/DRCIGC [312s] @minjenv.nl]

SRE - BD/DRC/GC

Sent: Thur 10/10/2019 12-42-11 PM

Subject: RE: financiéle toelichtingen bij twopager: incidenteel en structureel

Received: Thur 10/10/2019 12:12:12 PM

20191010 Concept Two pager coalitieoverleg 14 oktober.docx

Collega’s

Bijgaand de wederom aangepaste (beleidsagenda met input DWIZ, dank aanpassing denormalisatie

drugsgebruik) twopager.

Groet,

Van: 2 4, 5.1.2e |, - BD/DRC/GC

ite
donderdag 10 oktober 2019 13:01

n:[ 5.1.2e |, 24 [5.1.2e],- BD/DFEZ/CBU/ClusterA ; e |, [5-1.2e|,- BD/DRC/GC; [5-122] :44+%, - BD/DRC/GC; [512e,[ _5.1.2e

*BD/DGRR/STAF 5.1.2e |,[5.1.2e|2e | eD/ORC/eC,
|

|,F12,|54.2e],-BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5-1.2e],| 5.1.2e | BD/DVB/IV;
5.1.2e ‘a BD/DRC/GC;|__5.1.2e | 5.1.2e J b/DVB/IV ;

5.1.26 bv24,4u3} - BD/DVB/IV
CC: 5.1.26 | - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: financiéle toelichtingen bij twopager: incidenteel en structureel

Bijgaand de aangepaste (aan de nieuwe brief + opmerkingen + buzz words als corruptie, intimidatie, kwetsbare

wijken, weerbaarheid en last but not least oprollen afpakken en voorkomen) twopager t.b.v. het coaliticoverleg.
Alle teksten uit de brief en onderliggende stukken zijn natuurlijk teruggebracht tot enkele bullits, ik heb zo goed

mogelijk geprobeerd de kern van alle bijdragen te benoemen.

van:|5.1.2 [=+4,[5.12e], - BD/DFEZ/CBU/Cluster Aq 512e|@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 11:21

Aan:{ 512e |[512e],-BD/DRC/GC4d 5.1.2 |@minjenv.nis;[5.1.2e)4rbfeh - BD/DRC/GC4 5.1.2e J@minjenv.nis;[_5.12e |,

fra] 5.1.2e|-ap/prc/ec<|  §12e — [@minjenv.ni>;[512o,[ §.12e [ep/oGrR/sTaFd 512e — [@minjenv.nl>5126 |
f.12¢[5.1.2e]2e | BD/DRC/GC< —§.1.2e — |@minjenv.nl>;| §.1.2e |,}14.[51.2e],-BD/DGPenV/PPBT/PBO
q4 6.12e |@minjenv.nl>;[§.12e]/5.1.2e | BD/DVB/IV < 61.2e |@minjenv.nl>;| _5.1.2e - BD/DRC/GC
qd 5.1.2e 5.i2e | 51.2e | BD/DvB/IV< 5.1.2 |@minjenv.nl>;| 5.12e 5.1.26 Fah -

BD/DVB/IV< &1.2e — |@minjenv.nl>
cc; [8.1.2e

| brad 1] BD/DRC/GC4 5.1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: financiéle toelichtingen bij twopager: incidenteel en structureel

Bijgaand de financiéle toelichtingen bij twopager, zowe! het incidentele bedrag tot zomer 2020 als de structurele doorkijk in een

apart A4-tje.

Tbv voor de minister om mee te nemen naar hetCoalitie-overleg.
Groet,

[5.1.26], mede namens|§.1.2e J
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Contouren Deltaplan georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Wat gebeurt er?

1. Verharding internationale zware, georganiseerde criminaliteit. Excessief geweld,
exorbitante drugswinsten, corruptie. Ondermijning van onze economie en ons staatsbestel.

Exploderende groei criminele economie, Mensonterende criminaliteit, zoals mensenhandel

vinden vaak plaats in het kielzog van deze internationale drugsmaffia.
€ 16 miljard aan witgewassen crimineel vermogen.

Onvoldoende zicht op de (wereldwijde vertakkingen van de) zware, georganiseerde

criminaliteit.

Onze rechtsstaat staat op het spel. Intimidatie, excessief geweld en geld bedreigen de

dragers van onze democratische instituties (burgemeesters, wethouders, journalisten,

officieren van justitie, agenten, advocaten, getuigen etc.). Met de recente liquidatie van de

S.
5.1.5

|is een wederom een grens overschreden.

Vergiftiging van onze jeugd, en spanningen in kwetsbare wijken en buurten.

Wat is nodig?

Tussen 2005 en 2015 hebben andere prioriteiten de voorrang gehad. Wij zijn naief geweest. Dat kan

niet meer. Het geweld is niets ontziend en extreem wreed. Hierdoor is een situatie ontstaan die

dringend, stelselmatig en langdurig extra inzet vergt: oprollen van criminele kopstukken en

netwerken, afpakken van élk voordeel en voorkomen op landelijk niveau.

Versterking van de slagkracht, oprichting landelijk interventieteam op criminele

geldstromen, drugsbaronnen en illegale wapens.We doen al veel aan de bestrijding van

drugscriminaliteit, zeker ook met het extra Regeerakkoordgeld voor ondermijning (€ 100

min. incidenteel, € 10 min, structureel) maar deze extra stap is nodig om duurzaam bij de

kopstukken te kunnen komen.

Versterking intelligence en verbetering informatie-uitwisseling. De drugsbaronnen van

Nederland zijn in feite hele grote, succesvolle ondernemers die ten volle alle mogelijkheden

gebruiken van onze open economie, van de gunstige geografische ligging van Nederland met

excellente logistieke, financiéle en digitale infrastructuur. Investering in intelligence,

samenwerking en informatie-uitwisseling voor beter zicht op nauwelijks te achterhalen

criminele financiéle stromen (cryptomunten) en logistieke knooppunten (havens) en

logistieke stromen (darknet) en technologische afschermingsmethoden van criminelen.

Substantiéle versterking van bewaken en beveiligen zodat gewaarborgd is dat de mensen

in onze rechtstaat hun beroepen kunnen blijven uitoefenen en het up to date brengen van

getuigenbescherming.

Consumptieve drugs net zo uitbannen, Zoals bij roken en alcohol is gelukt.

Nationaal programma preventie om kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele

pad en initiéren van succesvolle wijxaanpakken zoals bijvoorbeeld die van Rotterdam Zuid

om wijken weer leefbaar te maken.

Verkenning van een aantal onorthodoxe en innovatieve maatregelen.

Landelijk Interventieteam:

Multidisciplinair interventieteam (HBO/WO, cf Team High Tech Crime) van politie, FIOD,

Douane, Belastingdienst, KMar, OM (en andere diensten), alle disciplines (intelligence,

tactiek, digitaal, financieel en specialistische ondersteuning) fysiek bij elkaar onder één dak.

Het interventieteam opereert data-gedreven op (inter)nationaal niveau, met gelabelde

hoogwaardige capaciteit en beschikt over ‘state-of-the-art’ (technologische) middelen.

Doel is het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen
— ook in het buitenland -

door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van

kopstukken (‘joint targeting’, ‘key players’), het in beslag nemen en afpakken van crimineel
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vermogen (financieel facilitators) en het opwerpen van barriéres voor crimineel handelen

en witwassen.

De focus van het interventieteam ligt op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: illegale

drugsindustrie (zowel aanvoer vanuit het buitenland (‘upstream disruption’) als doorvoer en

export van drugs), criminele geldstromen en de handel in zware en automatische wapens.

Het gaat om in de kern raken van het financiéle verdienmodel van de georganiseerde

criminaliteit: de financiéle invalshoekis |eidend in de aanpak.

Het interventieteam krijgt alle ruimte om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen

(toevoeging wetenschappers met uiteenlopende disciplines zoals criminologie, data science)

en werkt ; ) en betrekt actief private bedrijven en branches bij de aanpak.

Onbureaucratisch: het interventieteam valt onder het direct gezag en aansturing van het

Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het OM. Het OM wordt versterkt voor de

vaste OM-aanwezigheid in het team en voor verbetering van de internationale

samenwerking.

De Rijksrecherche, een belangrijke partner van het landelijk interventieteam, wordt

versterkt om ambtelijke corruptie tegen te gaan en te voorkomen dat criminele netwerken

kunnen infiltreren in overheidsdiensten.

De intensivering krijgt opvolging in de keten: de rechtspraak voor capaciteit in de opsporings-

en vervolgingsfase, in de vorm van rechter-commissarissen en zittingscapaciteit, het

gevangeniswezen, het CJIB.

Het landelijk interventieteam en de daarin opererende diensten staan in goede verbinding

met steden en de regio, de RIEC’s en het LIEC.

Intelligence:

Randvoorwaarde voor een doel- en probleemgerichte aanpak criminaliteit is een goede

informatiegestuurde regie door het gezag op basis van kwalitatieve informatiebeelden op

strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Onderdeel van het interventieteam is een team van hoogopgeleide intelligence specialisten

van diverse disciplines, boven op de bestaande intelligencesystemen en

informatieorganisaties.

Investering in vernieuwd systeem informatiedeling in RIEC-verband zodat partners

effectiever, efficianter en eenvoudiger kunnen samenwerken, zowel in casuistiek als aan

fenomeen-analyse.

Versterking van het arsenaal dat beschikbaar is voor de publiek-private intelligencefunctie.

Tegengaan normalisering drugsgebruik:

Verzet tegen de norm dat drugsgebruik normaal gevonden wordt en het op gang brengen

van een maatschappelijke discussie over deze normalisering.

De afgelopen decennia hebben laten zien dat het mogelijkisom de maatschappelijke norm

over het gebruik van middelen als alcohol en tabak bij te stellen door het toenemende

inzicht over de negatieve effecten van het gebruik ervan: wat voorheen normaal gevonden

werd, is dat nu niet meer.

Ook bij drugs moet dit mogelijk zijn, want deze negatieve effecten zijn overduidelijk: gebruik

legt druk op de verslavingszorg en bijvoorbeeld (tijdens grote festivals en evenementen) op

de eerste hulp bij ziekenhuizen. Bovendien houdt gebruik de illegale industrie in stand met

ernstige negatieve gevolgen in Nederland en in andere delen van de wereld. Het optreden

tegen drugscriminaliteit legt bovendien een zwaar beslag op de capaciteit van

opsporingsdiensten.

De staatssecretaris van VWS gaat de komende periode acties tegen de normalisering van

drugsgebruik uitvoeren. De staatssecretaris en de minister JenV bezien of er extra inzet

nodig is.
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Bewaken en beveiligen:

Professionalisering van het decentrale domein en hetflexibeler inrichten van het centrale

domein omdat de toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad en de inzet van

kroongetuigen vereisen dat de Stelsels bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming
kwalitatief en kwantitatief op orde zijn.

Versterking door het uitbreiden van de capaciteit en voorzieningen op het gebied van

bewaken en beveiligen, en door de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve

beveiligingsconcepten.

Nationaal programma preventie:

Aanpak van de voedingsbodem voor georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door

gebiedsgericht aanpak (zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid) met BZK, OCW,

VWS en SZW: verminderen kans dat kwetsbare jongeren en andere kwetsbare groepen

afglijden naar criminaliteit; nog intensiever verstevigen van de sociale structuren; vergroten

van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten; vergroting van het

toekomstperspectief voor bewoners; meer weerbaar maken van lokaal bestuur en van

professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein.

Optimalisering inzet van het samenspel van preventie en repressie en samenhang tussen het

bestuur, het sociaal domein en het veiligheidsdomein waarbij drie sporen centraal staan:

dadergericht, slachtoffergericht en gericht op gelegenheid/context en situatie.

Investering in de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) ter verbetering van de publiek-private

samenwerking. De PVO’s bieden ondersteuning aan ondernemers en gemeenten bij de

aanpak van ondermijning onder meer in winkelgebieden, bedrijventerreinen en

buitengebieden. De samenwerking tussen PVO’s en de RIEC’s wordt versterkt.

Betere (juridische) ondersteuning van bestuurders en hun gemeenten in het vergroten van

de weerbaarheid en hun strijd tegen ondermijning. Een goed en weerbaar lokaal bestuur is

nodig voor een succesvolle (preventieve) bestuurlijke aanpak.

Ambitieuze beleidsagenda:

Verbeteren informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling en

overheidsorganisaties met private partijen. Het Aanjaagteam Ondermijning ontwikkelt een

model-protocol voor de binnengemeentelijke informatie-uitwisseling in het kader van de

bestuurlijke aanpak van ondermijning. Als de in de praktijk ervaren knelpunten hiermee niet

worden opgelost dan wordt bekeken welke andere mogelijkheden er zijn waaronder

wijziging van sectorale wetgeving. Het landelijk interventieteam zal maximaal gebruikmaken
van de bestaande mogelijkheden om informatie uit te wisselen. Als er zich knelpunten

voordoen die een optimale onderlinge samenwerking in de weg staan, worden de

mogelijkheden om deze knelpunten weg te nemen bekeken, waarbij eventueel ook

aanpassing van wetgeving aan de orde kan zijn. Ditzelfde geldt voor de samenwerking van

het interventieteam met de private sector.

Nader uit te werken en/ofteonderzoeken onderwerpen waarvan enkele reeds in beeld zijn:

uitbreiding van de kroongetuigenregeling, introductie van de mogelijkheid van non-

conviction based confiscation met betrekking tot voorwerpen van criminele erfenissen en

voorwerpen zonder rechthebbende, het verhogen van tipgelden, de uitbreiding van werken

onder dekmantel en het versterken van de samenwerking in internationaal verband, onder

andere met landen waar we geen al gevestigde rechtshulprelatie hebben.

Een actieprogramma illegale wapens waarin langs vijf actieliinen maatregelen en

voorzieningen worden getroffen om wapengeweld tegen te gaan. De aanpakis zowel

preventief als repressief van aard en vergt gecodérdineerde bovenregionale afstemming en

integraliteit, waarbij politie, KMar en JenV intensief samenwerken.



To: _
fra}, [5.1.2e],

- BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
Ce: 5.1.2e [ 5.1.2e |@nctv.minjenv.nl]
From: 5.12e | pie] Fra] - BD/DRC/GC

Sent: Fri 10/1 7/2019 9:13:09 AM

Subject: FW: Annotatie tbv MJenV over themabijeenkomst RVI

Received: Fri 10/11/2019 9:13:10 AM

Annotatie tov MJenV inz RVI-themabijeenkomst ondermijnende criminaliteit, di 14 okt 2019.pdf

Ha 72)
In al het afstemmingsgeweld gister niet gelukt om deze al met je te delen. Excuus.

Bijgaande annotatie gaat naar M tbv de RVI-themasessie.

De NCTV zelf is er dinsdagochtend bij. Hij zal het in NCTV-staf maandagochtend ook aanstippen.

Lijn van inbreng M is conform traject coalitieoverleg, RBJ, etc.

De in de annotatie opgenomen conclusies van de presentatie, zijn de hoofdpunten van wat pol en OM dinsdag bij
het vooroverleg hebben meegegeven.

Groet

5.1.28 || 5.1.26

Verzonden: donderdac
10 oktober 2019 18:04

- BD/DRC/GC
-BD/DRC/GC

Onderwerp: Annotatie thy MJenV over themabijeenkomst RVI

fea
Bijgaand volgens afspraak de annotatie die ik zojuist via DigiJust de lijn in heb gedaan naar MienV (visie vooraf

DRC).
Dank voor het snelle schakelen vanmiddag.
Gr, |5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
NCTV

Analyse & Strategie / PSD

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 16950 | 2500 BZ

zc
Den

in Haag
T
970

751 54 41
51.4 5.1.2€

5 1.2e |@nctv.minjenv.nl

www.nctv.n!
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

MinJenV

Contactpersonen

5.1.2e

Datum

10 oktober 2019

MJenV

Projectnaam

Ondermijnende criminaliteit

Ons kenmerk

memo
rote

RVI-themabijeenkomst ondermijnende criminaliteit, Kopie aan

dinsdag 14 oktober 2019

Kern

Op dinsdag 14 oktober organiseren de Politie en het OM van 08:00-09:45 uur een

themabijeenkomst voor de RVI-leden over het onderwerp ondermijnende

criminaliteit, bij de Politie op de Nieuwe Uitleg 1 in Den Haag. Alle leden van de

RVI zijn hiervoor uitgenodigd.

Achtergrond
De actuele ontwikkelingen rond zware georganiseerde criminaliteit en de

ondermijnende effecten daarvan voor de Nederlandse samenleving, nopen de NP

en het OM tot een themabijeenkomst over dit onderwerp voor de RVI-leden. De

themabijeenkomst is gepland naar aanleiding van onder andere de discussie over

het rapport van Tops en Tromp over de drugscriminaliteit (in Amsterdam). Naar

aanleiding van de moord op de advocaat van de kroongetuige zal de presentatie
zich ook toespitsen op de groepering die hier vermoedelijk achter zit. NP en OM

zullen een presentatie houden, waarin zal worden ingegaan op: 1) de actualiteiten

rond de ‘casus[5.1.2e , 2) de door de NP geleide aanpak van het bijbehorende CSV

(incl. arrestaties), 3) de inzet van onorthodoxe/onconventionele

opsporingsmiddelen, 4) het internationale dreigingsbeeld (incl. gevolgen voor NL),

5) de ondermijnende effecten van zware georganiseerde criminaliteit (gebruik van

excessief geweld, witwassen en corruptie), 6) de visie van politie en OM op de

benodigde aanpak van ondermijning en de benodiade inzet/middelen voor deze

aanpak.

Een viertal conclusies zal in de presentatie door politie en OM centraal staan:

1. Er moet worden geinvesteerd in de maatschappelijke weerbaarheld tegen

ondermijnende criminaliteit, zowel op institutioneel als op individueel

niveau (lees: openbaar bestuur en kwetsbare jongeren).
2. Binnen NP en OM moeten kennis en expertise worden gebundeld, met

name op het gebied van landelijke slagkracht en financiéle opsporing en

vervolging.
3. Er moet nieuwe wet- en regelgeving komen, die het verwerven, duiden,

veredelen en uitwisselen van (persoons)gerichte informatie mogelijk
maakt. Te denken valt aan bijzondere (opsporings)bevoegdheden,

samenwerkingsconvenanten, privacywetgeving en zgn. non-convicton

based confiscation inzet.
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4. De internationale samenwerking en inzet moeten worden geintensiveerd,
door midde} van samenwerking in en met bron-, transit- en

bestemmingslanden.

De themabijeenkomst heeft tot doel de RVI-leden te informeren over de aard van

de dreiging vanuit de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, en hen te

betrekken bij de gedachtevorming over wat er nodig is om deze dreiging
adequaat te verminderen. De presentatie zal een informerend en draagvlak
verwervend karakter hebben, Na afloop is er ruimte voor

(verduidelijkings)vragen. Omwille van de beknoptheid, zal er weinig ruimte zijn
voor een uitgebreide uitwisseling van ideeén en suggesties.

De RVI-themabijeenkomst heeft niet tot doel te discussiéren over de uitwerking
van de nieuwe “Contouren Deltaplan georganiseerde ondermijnende criminaliteit”,
dat momenteel wordt opgesteld. De brief over het offensief tegen ondermijning
wordt geagendeerd in de RBJ, die direct na de themabijeenkomst in de RVI

gepland staat. De politie en OM sluiten met hun visie op de benodigde aanpak in

grote lijnen aan, bij de lijnen van deze brief.

Advies

e U kunt aangeven dat de themabijeenkomst op een goed moment komt, in

dezelfde week als de -voorgenomen
- bespreking van het offensief tegen

georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de RBJ van 14 oktober en

de MR van 18 oktober.

e U kunt aangeven dat na de moord op de advocaat van de kroongetuige
hard wordt gewerkt aan een plan voor aanvullende maatregelen, Voor dit

plan vindt, binnen een heel korte tijdsspanne, nauwe afstemming plaats
met de betrokken uitvoeringsorganisaties en departementen.

e U kunt het belang van de brede aanpak, met een combinatie van

repressie, preventie en bewaken & beveiligen benadrukken. Politie en OM

zetten alles op alles om het csv
“ ”

op te rollen, maar zonder brede

aanpak kan het fenomeen van de georganiseerde ondermijnende
criminaliteit niet duurzaam en effectief worden aangepakt. Voor alle

aanwezige bewindspersonen is een rol weggelegd bij de aanpak van deze

criminaliteit, vanuit het eigen beleidsdomein.

e U kunt aangeven dat een aantal door de politie en OM aangehaalde
aanvullende maatregelen reeds onderdeel uitmaakt van het plan van

aanpak dat nu wordt opgesteld: 1) versterking van de landelijke

slagkracht bij politie en OM, II) vergroten van de maatschappelijke
weerbaarheid door kwetsbare jongeren alternatieven te bieden voor

criminele carriéres, III) verbeteren van Informatie-uitwisseling, IV)
onderzoek naar specifieke maatregelen als non-conviction based

confiscation. De meer onorthodoxe maatregelen zullen in het kader van

een ambitieuze beleidsagenda worden verkend. Eventuele aanvullende

suggesties van de aanwezige bewindspersonen kunnen hierin ook worden

meegenomen.

De raakvlakken van ondermijnende criminaliteit met de nationale veiligheid zullen

worden bezien vanuit de potentiéle impact op de zes nationale

veiligheidsbelangen die in de NVS 2019 worden genoemd. Daarbij komen

onderwerpen aan de orde als de financieel-economische continuiteit, het

functioneren van de rechtsstaat en de sociaal-politieke stabiliteit. De NCTV laat

hiertoe, in opdracht van de Bestuursraad JenV, een verkenning uitvoeren door het

NCTV/DGRR

Datum

9 oktober 2019

Ons kenmerk

2722903
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Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). Daarbij staan de volgende twee NCTV/DGRR

onderzoeksvragen centraal:

Datum

1. Uit welke hoofdcomponenten bestaat de dreiging van ondermijning voor
9 oktober 2019

de nationale veiligheid en welke nationale veiligheidsbelangen kunnen Ons kenmerk

daardoor worden aangetast?
erazA05

2. in hoeverre is Nederland op tandelijk niveau weerbaar tegen die dreiging?

Oplevering van fase 1 van dit onderzoek is voorzien voor 1 maart 2020. Afronding
van fase 2 is voorzien voor 1 juni 2020.
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5. Contouren Deltaplan aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Advies

Instemmen, waarbij wordt bezien wat er in de aanloop naar de begrotingsbehandeling
van JenV en vooruitlopend op de najaarsnota eind november, publiek kan worden

gezegd over de incidentele investeringen van ongeveer 55 min. Financién kan hierover

afspraken maken met JenV

Toelichting
Gekozen is voor een getrapte benadering: in deze contourenbrief wordt de inzet van

het kabinet duidelijk gemaakt en worden incidentele investeringen gepleegd. In het

voorjaar volgt de uitwerking en structurele dekking. Formeel wordt daarop niet

vooruitgelopen. Tegelijkertijd is het niet denkbaar dat het kabinet volgend jaar zou

terugkomen op de ingeslagen weg. Wel moet JenV een degelijke uitwerking leveren en

in goed overleg met Financién realistisch ramen (niet elke nieuwe activiteit levert een

claim op, besparingen zijn ook denkbaar)

Het stuk is vrijdag eind van de dag beschikbaar gekomen en op hoofdlijnen besproken
in het coalitie-overleg van maandag jl. De brief met bijlage behelst de contouren van

de intensivering van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Er

worden voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een geavanceerd landelijk,
flexibel, multidisciplinair interventieteam dat zich zal richten op het verstoren van de

criminele bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder

financiéle en digitale facilitators, en deze ook oppakt. Voorts wordt de intelligence
versterkt doordat informatieuitwisseling wordt verbeterd. Als het nodig is wordt voor

dat laatste de wet aangepast. Het stelsel van bewaken en beveiligen wordt verbeterd,

in eerste instantie met investeringen in capaciteit en materieel. De normalisering van

het gebruik van drugs wordt tegengegaan conform de gedane voorstellen daartoe van

de staatssecretaris van VWS. Ook preventie is van belang en krijgt vorm naar het

voorbeeld van het nationale programma Rotterdam-Zuid.

Uitwerking van het plan met dekking vindt plaats in het voorjaar. Tot dan worden geen

onomkeerbare stappen gezet en worden kosten ingepast in de najaarsnota.
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
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Received: Tue 10/15/2019 12:02:38 PM
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2, -BD/DGPenV/PPBT;| 5.1.2e| S126  ;[ 512e |[512e|-BD/DGPenV/PPBT/PBO;|S12e | |

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: terugkoppeling RBJ onderdeel Deltaplan

Beste |5.1.2e}, veel dank voor deze uitgebreide en positieve toelichting. Heel fijn dat het zo goed gegaan is! Ik zet[5.1.2e],
[ 812e |en| 4 &1.2e Jin cc, voor hen is het ook relevant. Ha| 3126 |

BD/DRC/GC; [51

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van:| 6.1.2e | 412} 5.1.28 | §.1.2e  |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 15 okt. 2019 12:44 PM

-BD/DRC/GC <{_5.1.2e \@minjenv.nl>,[5126] 8.1.28 {5.12e |@minjenv.nl>,[5.12e| -

§.1.2e @minjenv.nl>, [5-126], B34, - BD/DBO/ADVIES<| 5.1.28 |@minjenv.nl>

Onderwerp: Vertrouwelijk: terugkoppeling RBJ onderdeel Deltaplan

Allen,
Voor jullie alvast de informele terugkoppeling. Ik hoor wel als deze info ook relevant is voor anderen.
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Contouren Offensief tegen georganiseerde

ondermijnende criminaliteit

1. Versterken slagkracht, oprichting landelijk interventieteam

De georganiseerde ondermijnende criminaliteit is in toenemende mate complex doordat zij sterk is

geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging
van Nederland en een goede logistieke, financiéle en digitale infrastructuur. De mondiaal

opererende criminele netwerken wortelen lokaal in de wijken. De gevaren voor de samenleving
van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de intimiderende

aanwezigheid van criminele motorbendes, handgranaten als dreigmiddel bij restaurants en cafés.

Kwetsbare jongeren worden de harde drugscriminaliteit in gezogen, en in sommige wijken ontstaat

een parallelle samenleving waarin meéédoen aan deze criminaliteit normaal lijkt. Eris in

toenemende mate sprake van -dreiging met- extreem en grof geweld, niet alleen tegen
concurrenten maar ook tegen de overheid en specifieke beroepsgroepen (contrastrategieén). De

strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

vergt een langdurige strategie, waarbij ook onorthodoxe en innovatieve maatregelen worden

ingezet. Dit in aansluiting op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: bestrijding van de illegale

drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit het buitenland (‘upstream disruption’) - al dan niet

via het Caribisch deel van het Koninkrijk - en tegengaan van de export van drugs, criminele

geldstromen en de handel in zware en automatische wapens. Daartoe treffen we de

voorbereidingen voor het opzetten van een geavanceerd landelijk, flexibel, multidisciplinair
interventieteam dat zich richt op het verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken
en hun netwerken, waaronder financiéle en digitale facilitators, en deze ook oppakt. De beoogde

aanpak is intelligence gedreven, en prioritair gericht op het blootleggen van criminele geldstromen
en het ontnemen en afpakken van crimineel vermogen, met een focus op zowel bron-, transit- en

bestemmingslanden als op logistieke knooppunten (havens, etc). Hiertoe zal het team

samenwerken met private partijen en branches. Om een eerste team operationeel te krijgen zal

zoveel mogelijk worden ingezet op de versnelde opleiding en werving.

Doel en focus

De beoogde doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende
criminele bedrijfsprocessen — ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen

van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel

vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barriéres voor crimineel

handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. Het team maakt een begin met het afbreken

van machtsposities van de criminele kopstukken (‘joint targeting’) en de systematisch aanpak van

key players waaronder criminele kopstukken en (financiéle en digitale) facilitators.

Contouren voor de verdere uitwerking
Ik heb voor ogen dat het landelijk interventieteam zal opereren op (inter)nationaal niveau op basis

van actuele en data-gedreven intelligencebeelden en zal beschikken over‘state-of-the-art’
(technologische) middelen en gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten (van in ieder geval:

politie, FIOD, douane en Koninklijke Marechaussee) met expertise en vaardigheden op het terrein

van intelligence en digitale, internationale en financiéle opsporing.

In het interventieteam zullen alle relevante opsporingsdiensten en disciplines fysiek bij elkaar

zitten onder één dak. Het team zal samengesteld zijn uit alle benodigde capaciteiten en

specialismen. Het doel is om ieders eigen bevoegdheden gecombineerd in te kunnen zetten voor

meer gerichte uitvoeringskracht en ruimte om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen, met

eerbiediging van de dan geldende wettelijke kaders. Wetenschappers met uiteenlopende disciplines

(zoals criminologie, data science) zullen aan het interventieteam kunnen worden toegevoegd voor
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de ontwikkeling, toetsing en evaluatie van de gehanteerde methoden. Ontwikkelde best practices
worden zoveel mogelijk uitgerold over andere organisatieonderdelen en de regionale politie-
eenheden. Systematischer dan tot nu toe laat het interventieteam zich naar behoefte bijstaan door

experts van andere bijzondere toezichts- en opsporingsdiensten (Belastingdienst, Douane, ILT,

Inspectie SZW, NVWA), dé Rijksrecherche, de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen
(iCOV), het antiwitwascentrum van de FIOD (AMLC), de afdeling Toezicht op Rechtspersonen,
Analyse, Controle en Kennisgeving van Justis (Track) etc.

Werkwijze
Bij de vorming van het landelijk interventieteam is er specifiek aandacht voor de verbeterde

beschikbaarheid en inzichtelijkheid van ‘harde data’, onder andere door verbeterde registratie van

bijvoorbeeld inbeslagnemingen drugs, wapens en crimineel vermogen. Alleen met goede data is

goed zicht te krijgen op aard en omvang van de veelal verborgen ondermijningsproblematiek en

de effectiviteit van de aanpak ervan.

Het interventieteam zal in de eerste fase worden toegerust met de modernste data science-

technieken en methoden. Op basis van gedegen analyses van de beschikbare (inter)nationale
informatie (zoals het Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning) wordt bepaald welke criminele

samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Effectiviteit van de interventies is daarbij leidend.

Het accent ligt op de aanpak van onderliggende financiéle structuren en geldstromen. Daarbij
benut het team de publiek-private samenwerking (onder meer in het Financieel Expertise

Centrum) zo goed mogelijk.
Het interventieteam is sterk internationaal georiénteerd en verbonden met soortgelijke

opsporingsdiensten wereldwijd maar ook binnen ons Koninkrijk. Internationaal ligt de focus op

zowel bron-, transit- en bestemmingslanden als op logistieke knooppunten (havens, etc). Het team

maakt intensief gebruik van Joint Investigation Teams en de expertise en verbindende faciliteiten

van Europol. Ook zal het team parallel, waar mogelijk, de informatie uitwisselen met landen buiten

de EU en internationale organisaties, 0.a. Interpol, het Maritime Analysis and Operations Center

Narcotics (Maoc-N), het VN-bureau voor drugs en misdaad (Unodc) en het Southeast European
Law Enforcement Center (Selec) met een sterke informatiepositie in bron-, transit- en

bestemmingslanden (bijvoorbeeld de VS, Latijns-Amerikaanse landen) waarbij het doel is

gezamenlijk een sterke eigen informatiepositie op te bouwen voor meer doeltreffende interventies.

We streven naar optimale afstemming tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke aanpak. Een

goede verbinding met steden en de regio, de Riec’s en het Liec (de lopende versterking), en met

de regionale eenheden is daarvoor nodig. Dat geldt ook voor de persoons- en gebiedsgerichte

aanpak (op wijk-, district- en regionaal niveau) in de regionale eenheden. De basispolitiezorg en

de eerstelijns opsporing in de regionale eenheden vervullen immers een belangrijke signaalfunctie.

Sturing en keteneffecten

Het team zal herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en

daarmee onder het direct gezag en aansturing vallen van gespecialiseerde officieren van justitie
van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Aan de financiéle

opsporing zullen de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage leveren —zowel operationeel
als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
Een belangrijke partner voor het interventieteam is een goed toegeruste Rijksrecherche met

voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche
voorkomt daarmee immers dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten.

De keteneffecten bij o.m. het OM en Rijksrecherche en die bij het NFI, de rechtspraak, het

gevangeniswezen, het Cjib en de reclassering worden meegenomen in dit plan en maken deel

uit van de eerste stappen die we gaan zetten. Dat geldt ook voor versterking die nodig is voor

een betere internationale samenwerking tussen het OM en soortgelijke organisaties in Europa,

daarbuiten en met de landen van het Koninkrijk. Ook beogen we de organisaties betrokken bij
internationale rechtshulp met het oog op deze ontwikkeling gericht te versterken.
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2. Versterken intelligence

Op basis van een strakke regie ontstaat samenhang tussen de te ondernemen

opsporingsactiviteiten van de verschillende organisatieonderdelen. Belangrijke voorwaarde voor

de doel- en probleemgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit is een

permanente wisselwerking tussen de intelligence- en opsporingsorganisaties en een goede
informatiegestuurde regie door het gezag. Daarvoor zijn kwalitatieve informatiebeelden op

strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig. Maar voor betere informatiebeelden zijn ook

goede aansluiting op het Riec-Liec bestel en samenwerking met private partners essentieel.

Strategisch kennis en inzicht, informatie-uitwisseling
Onderdeel van de opdracht van het interventieteam is om met overzicht, kennis en inzicht meer

regie en samenhang te brengen tussen de informatiebeelden van de verschillende niveaus

(lokaal, regionaal, landelijk, internationaal), en de interventies van zijn partners. Om aan deze

dynamische regie invulling te geven, beogen we een multidisciplinair intelligenceteam te vormen

bestaande uit specialisten in diverse disciplines, dat het gezag en de teamleiding van het

interventieteam gevraagd en ongevraagd voorziet van advies. Hiermee kan het interventieteam

beter en sneller anticiperen op de activiteiten van criminele netwerken en dreigingen die

daarvan uitgaan op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Informatiedeling Riéc/Liec-bestel

We versterken de informatiedeling in Riec-verband. We investeren in een vernieuwd systeem
waarin de partners effectiever, efficiénter en eenvoudiger kunnen samenwerken, zowel in

casuistiek als aan fenomeen-analyse ten behoeve van de intelligencepositie van de Riec’s.

Bovendien intensiveren we de samenwerking van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams

(LSI’s), waarin Belastingdienst ISZW, UWV, SVB, JenV, politie, OM en lokaal bestuur zitting

hebben, met de Riec’s en Liec.

Informatie en intelligence in PPS-verband

Goede informatie-uitwisseling tussen publieke en private partners is onontbeerlijk in de strijd

tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Om beter zicht te krijgen op criminele

fenomenen die vaak zo verweven zijn met bedrijfsmatige activiteiten (op logistieke

knooppunten, bij financiéle stromen, etc) versterken we als onderdeel van de eerste

maatregelen het arsenaal dat beschikbaar is voor de publiek-private intelligencefunctie. Zo

starten in de postpakkettenbranche en transportketen proeftuinen voor Intelligence Driven

Security, om publieke en private informatie over criminaliteitsfenomenen te verzamelen en

analyseren. Samen met de brancheorganisaties van ‘poortwachters’ (makelaars en taxateurs,

notarissen, banken) gaan we onderzoeken hoe zij hun poortwachtersfunctie beter vervullen.

3. Beoogde substantiéle versterking bewaken & beveiligen

De continuiteit van de democratische rechtsorde moet te allen tijde gewaarborgd zijn. De

toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen
vereist dat het Stelsel bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming op orde is. Om de

capaciteit van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging op peil te krijgen, zijn al extra

maatregelen genomen ten behoeve van de werving, selectie en opleiding. Nu zetten wij in op

professionalisering van het decentrale domein en het flexibeler inrichten van het centrale

domein, onder meer door de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve beveiligingsconcepten.
Zaken zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte geworden. En na de

moord op de advocaat, zijn er meer personen en objecten die voor een

bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden. De beroepsgroepen die in dienst staan

van de rechtsorde moeten hun professie veilig en zonder vrees uit kunnen oefenen. Voor de

weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen moet structureel aandacht zijn en

beveiligingsmaatregelen van overheidswege moeten (tijdig) inzetbaar zijn. De eerste

maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de

toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.
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4. Tegengaan normalisering drugsgebruik

Het kabinet verzet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil

een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten

van drugs zijn overduidelijk. Het gebruik van drugs kan verslavend zijn en flinke risico’s voor de

gezondheid met zich meebrengen. Dit legt navenante druk op de verslavingszorg en op de

eerste hulp bij ziekenhuizen. Bovendien houdt gebruik de illegale industrie in stand die ernstige

negatieve gevolgen heeft niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld.

In Nederland is de productie, handel, koop en het bezit van drugs strafbaar. Deze norm draagt
de regering in binnen- en buitenland uit. Het gebruik van drugs is niet strafbaar; zo kunnen

personen die drugs gebruiken en als gevolg daarvan hulp of zorg nodig hebben deze ontvangen.

Ook is er zo ruimte om te waarschuwen voor gezondheidsrisico’s in preventie, om

verslavingszorg aan te bieden en om in te zetten op harm reduction. Om ondermijning en

normalisatie tegen te gaan moeten preventie en handhaving elkaar versterken. Gebruikers erop

aanspreken dat zij (ongewild) bijdragen aan de georganiseerde drugscriminaliteit kan alleen als

tegen die criminaliteit ook duidelijk wordt opgetreden en de overheid een duidelijke lijn trekt als

het gaat om het handhaven van de wet. In zijn brief van 25 april jl. heeft de staatssecretaris

van VWS uw Kamer geinformeerd over de manier waarep hij de nermalisering van drugsgebruik

tegengaat. Hij schetst verschillende acties die inmiddels in gang zijn gezet. De staatssecretaris

en ik bezien momenteel of er extra inzet nodig is, bijvoorbeeld om gemeenten te ondersteunen

bij het tegengaan van drugsgebruik bij festivals en evenementen en in het uitgaansleven.
Hiermee geven wij gezamenlijk uitvoering aan de motie van de leden Voordewind en Van Dam

van 11 september jl.

5. Gezamenlijke inzet preventie

Effectief tegengaan van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt naast repressie ook

om preventief beleid. Samen met mijn betrokken ambtscollega’s van BZK, OCenW, VWS en

SZW, werken we aan een preventieve aanpak, die ook gebiedsgericht is. Om te verhinderen dat

kwetsbare personen worden verleid afte glijden naar criminaliteit, werken we aan het vergroten

van het toekomstperspectief voor de bewoners. Dit doen we door in te zetten op het verstevigen
van de sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving en het

weerbaarder maken van professionals in het sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein. Daarmee

verminderen we de voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit vraagt

om een balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale

keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk. We trekken samen op als één overheid, nationaal-

regionaal-lokaal, integraal werkend op alle niveaus en in samenspraak met maatschappelijke

organisaties, burgers en bedrijfsleven. De eerste maatregelen die wij willen nemen beschrijven
wij in deze paragraaf.

Interbestuurlijk
We gaan aan de slag met de leerervaringen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

(Nprz). Dat leert dat een aanpak langs vier sporen gericht op onderwijs, werken, wonen en

veiligheid leidt tot een beter perspectief. Het resultaat na zeven jaar Nprz is onder meer dat de

Cito-scores stijgen, meer leerlingen kiezen voor een opleiding met een gezond perspectief op

een baan in de zorg en techniek, het percentage uitkeringsgerechtigden daalt, Woz-waarden

stijgen en een sterke start is gemaakt met het aanpakken van de verpauperde particuliere
woningvoorraad. Steeds meer bewoners laten weten dat ze graag op Zuid willen blijven wonen

en bewoners die Zuid ooit hebben verlaten keren er terug. Dat vergroot de weerstand tegen
criminele verleidingen.*
Deze aanpak zetten we door in een optimaal samenspel van preventie en repressie en

samenhang tussen het bestuur, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Drie sporen staan

centraal: dadergericht, slachtoffergericht en situationeel.

1
Bron: Maatschappelijke kosten-batenanalyse, Rebelgroep, zie www.nprz.nl
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Inclusief

Het moet een inclusieve aanpak zijn, waarin iedereen kan meedoen. De mogelijkheden die we

verder gaan uitwerken zijn versterking van de samenwerking tussen sociale wijkteams en

toezicht door en samenwerking tussén Boa’s en de wijkagent. Versterking van de directe

betrokkenheid van burgers, zoals buurtpreventie, in aansluiting op de ontwikkelagenda
gebiedsgebonden politiezorg. Jongeren moeten zicht hebben op een opleiding, een baan, en

betrokken zijn bij de maatschappij. We moeten jongeren zien, aanspreken en uitnodigen mee te

doen. We willen onze professionals in de wijk en regio niet alleen inzetten voor het signaleren
van ondermijnend gedrag, maar ook meer mogelijkheden geven om te acteren op die signalen
of die door te geven. Ook betrokkenheid van ondernemers is van belang. Om de publiek-private

samenwerking te verbeteren, investeren we in de Platforms Veilig Ondernemen (Pvo). Deze

bieden ondersteuning aan ondernemers en gemeenten bij de aanpak van ondermijning, onder

meer in winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden. Zij stimuleert regionale en lokale

initiatieven op het gebied van preventie om gelegenheidsstructuren voor criminelen weg te

nemen die het bedrijfsleven biedt. De samenwerking tussen Pvo’s en de Riec’s wordt versterkt,

zodat gezamenlijk wordt opgetrokken in de geintegreerde aanpak van ondermijning, de

uitvoering van de versterkingsplannen ondermijning en het actieprogramma Veilig Ondernemen.

We beogen het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Keurmerk Veilig Buitengebieden breder te

gebruiken en in meer gebieden in te zetten ter voorkoming van gelegenheidsstructuren.
Concreet gaan we via de 10 regionale Pvo’s in een aantal winkelgebieden, bedrijventerreinen en

in de buitengebieden de keurmerken daar inzetten waar de ondermijnende problematiek zich

het meest manifesteert. Hiermee kunnen we in samenwerking met de private sector tastbaar

resultaat behalen om de faciliterende rol van ondernemers tegen te gaan.

Kennisgedreven

In diverse gemeenten is ervaring met vroegsignalering van ernstige gedragsproblematiek, die in

combinatie met de gezinssituatie voedingsbodem zijn voor de ontwikkeling van delinquent

gedrag. De Top400 en de PIT-aanpak in Amsterdam is kansrijk voor de brede aanpak van

ondermijning, waar kinderen en jongeren intensieve ondersteuning krijgen om (verder) afglijden
in de criminaliteit te voorkomen. Deze integrale werkwijzen zijn onderdeel van de brede aanpak

jeugdcriminaliteit, waarin we inzetten op het voorkomen van herhaling van delinquent gedrag

bij jongeren. De uitgangspunten zijn: meer maatwerk bij vrijheidsbeneming en nazorg, betere

aansluiting bij de ernst van het delict om herhaling te voorkomen, een snellere reactie op

strafbare feiten of overtreding van voorwaarden en meer interventiemogelijkheden bij specifieke
delicten en problematiek.”

Gewapend met de leerervaringen van Nprz starten we samen met gemeenten met het

analyseren en verkennen van gebieden waar een dergelijke aanpak nodig én kansrijk is. We

benutten daarvoor verschillende monitors als de leefbaarheidsmonitor, de veiligheidsmonitor en

de inzichten vanuit het sociaal domein. De minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties zal uw Kamer separaat informeren over recente (internationale) onderzoeken

die aan een dergelijke analyse en verkenning kunnen bijdragen. In ieder geval investeren we

meer in het gebruik van big-data via de City Deal Zicht op ondermijning die al in enkele steden

loopt. Die bieden we breder aan met landelijke steun.

Voldoende ruimte voor gebiedsgericht maatwerk

Daar waar nodig voor een dergelijke integrale gebiedsaanpak ontwikkelen we aanvullende wet-

en regelgeving om lokale differentiatie mogelijk te maken en betrokken partijen in positie te

brengen om te kunnen doorpakken, bijvoorbeeld via de Wet bijzondere maatregelen

grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet). We sluiten direct aan op een aantal gebieden en

wijken waarmee de minister van BZK recent woondeals heeft gesloten ter versteviging van de

integrale aanpak. Daarin is al een aanzet gedaan om te komen tot een brede samenwerking van

het fysieke, sociale en veiligheidsdomein om de leefbaarheid van wijken te verbeteren. In deze

aanpak kunnen de nationale beleidsdoelstellingen worden gebundeld, bijvoorbeeld om

onderwijsachterstanden te bestrijden, het perspectief op werk voor kwetsbare groepen te

verbeteren, te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven, het

?
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woningaanbod te verbeteren en te verduurzamen en de veiligheid voor burgers te vergroten.

Lopende succesvolle trajecten, zoals het Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen met in de

praktijk beproefde interventies, kunnen in de 10 415 gemeenten in de Woondeals worden

ingezet.

Versterken slagkracht van professionals
Het doel is het vergroten van de slagkracht en regelruimte van de sociaal werkers om

schrijnende en vastgelopen problematiek viot te trekken. We zetten extra in op dadergerichte

preventie voor jongeren met een risicoprofiel ter voorkoming van de ontwikkeling van

delinquent gedrag met de gedragsinterventie ‘alleen jij bepaalt wie je bent’. Daarnaast zetten

enkele gemeenten met steun van het Rijk pilots op om het jongerenwerk te versterken.

Samenwerking tussen jongerenwerk, het onderwijs, de sociale wijkteams én het zorg- en

veiligheidsdomein is essentieel. We ondersteunen daarbij de professionals in de wijk, de school

en regio met bijvoorbeeld trainingen in het signaleren en acteren op ondermijnend gedrag.
Structurele verbetering van preventie begint (ook) in het onderwijs, waarbij de focus ligt op een

integrale en gebiedsgerichte aanpak. Rotterdam-Zuid leert dat preventie en goed

burgerschapsonderwijs met een duidelijke focus, passend bij de regio, wijk en doelgroep, tot

goede resultaten leidt. Goed burgerschapsonderwijs leidt tot meer begrip, minder polarisatie en

een betere participatie van jongeren in de maatschappij en kan daarmee een bijdrage leveren

aan de preventie van ondermijnend gedrag. We werken momenteel aan de versterking van de

kwaliteit van burgerschapsonderwijs. Voor het funderend onderwijs scherpen we de wettelijke

opdracht aan, waarna we ook het burgerschapscurriculum aanpassen. In het mbo zijn recent de

kwalificatie-eisen burgerschap aangepast ter bevordering van de acceptatie van diversiteit. Ook

moeten scholen vroegtijdig signalen herkennen van zorgwekkend gedrag van jongeren en

daarop acteren, gecombineerd met lokale samenwerking in het sociale domein en een goede
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De komende periode zal OCenW intensiever

aansluiten bij één of twee grotere gemeenten waar het ondermijningsvraagstuk prominent

speelt en waar alleen een integrale gebiedsgerichte aanpak vanuit verschillende disciplines

(zorg, wonen, werken, veiligheid en onderwijs) effectief is. Bij de verdere uitwerking zullen we

een goede selectie van deze gemeente(n) maken en zorgen dat de onderwijsgerelateerde
ambities in verhouding staan tot de beschikbare middelen.

We ontwikkelen een aanpak om te voorkomen dat criminele organisaties kwetsbare groepen als

uitkeringsgerechtigde of mensen met een licht verstandelijke beperking uitbuiten als katvanger
of geldezel. Dergelijke praktijken vragen om een stevig weerwoord. We vergroten de

wijkgerichte LSI-projecten. Hierin betrekken we een hele wijk of buurt in het onderzoek naar

misbruik van uitkeringen, toeslagen, ontduiking van belasting en overtreding van de

arbeidswetten. Deelnemende partijen (Belastingdienst, UWV, SVB, gemeenten, Inspectie SZW

en IND) krijgen signalen van vormen van georganiseerde criminaliteit, waarop ze preventief
kunnen handelen.

Omgaan met weerstand

Een goed en weerbaar lokaal bestuur is nodig voor een succesvolle (preventieve) bestuurlijke

aanpak. Een stevige aanpak zal ook weerstand kunnen oproepen. Bestuurders kunnen te maken

krijgen met onacceptabel gedrag zoals bedreigingen en geweld. We gaan komende periode
concreet met gespecialiseerde juridisch experts ondersteunen in een aantal urgente zaken die

nu bij gemeenten spelen. De ervaringen daarin opgedaan zullen we breed beschikbaar stellen

aan de gemeenten.

6. Ambitieuze beleidsagenda

Naast de hierboven geschetste contouren voor repressie, preventie en bewaken & beveiligen,
zet ik in op de volgende beleidsmaatregelen om de aanpak te versterken.

Informatie-uitwisseling
Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van

informatie tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige
kan op het gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk knelpunten bij het delen



van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het

wegnemen van deze knelpunten. Zo ligt momenteel het wetsvoorstel gegevensverwerking door

samenwerkingsverbanden bij de Raad van State. Dit voorstel moet de gezamenlijke verwerking
van gegevens door partijen in samenwerkingsverbanden van een betere grondslag voorzien en

waar nodig vergemakkelijken. Ook is binnenkort de behandeling van het wetsvoorstel tot

wijziging van de wet Bibob door de Tweede Kamer voorzien. Een tweede tranche om te komen

tot wijziging van de wet Bibob heb ik in voorbereiding.

Verder ontwikkelt het Aanjaagteam Ondermijning een model-protocol voor de

binnengemeentelijke informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak van

ondermijning, in navolging van de Voorlichting van de Raad van State. Het doel van het model-

protocol is dat inzichtelijk wordt welke informatiedeling binnen de gemeente mogelijk is met het

oog op de bestuurlijk aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit en met het 00g op

witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit. Mocht dit

model-protocol in de praktijk ervaren knelpunten niet oplossen, dan bezien we welke andere

mogelijkheden er zijn. Daarbij kan ook wijziging van sectorale wetgeving aan de orde ijn,
wanneer de knelpunten op het viak van verstrekking tussen specifieke partijen onderling liggen.

Uitwisseling van informatie binnen het landelijk interventieteam

Het interventieteam zal maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden die de huidige

wetgeving biedt met betrekking tot de uitwisseling van informatie. We gaan kijken hoe we

knelpunten die zich in dit verband voordoen bij de uitwisseling van informatie, en die de

optimale onderlinge samenwerking in de weg staan, weg kunnen nemen. Eventueel passen we

de wetgeving aan. Ook bezien we hoe we knelpunten voor de samenwerking van het

interventieteam met de private sector kunnen wegnemen.

Aanpak illegale wapens
Om de dreiging die samenhangt met de beschikbaarheid en gebruik van illegale wapens en

explosieven —zoals handgranaten- tegen te gaan, is de aanpak van illegaal wapenbezit en

-handel geprioriteerd in de Veiligheidsagenda 2019-2022. We richten een actieprogramma in

waarin we langs vijf actieliinen maatregelen en voorzieningen treffen om wapengeweld tegen te

gaan. De aanpak is zowel preventief als repressief van aard. De aanpak vergt gecodrdineerde

bovenregionale afstemming en integraliteit, waarbij politie, KMar en JenV intensief

samenwerken om hun bijdrage te leveren aan de aanpak van de wapenproblematiek.

Uitbreiding van mogelijkheden
Er zijn daarnaast enkele onderwerpen die ik eerst nader wil uitwerken en/of wil onderzoeken.

Enkele van deze thema’s zijn reeds in beeld: de uitbreiding van de kroongetuigenregeling, de

introductie van de mogelijkheid van non-conviction based confiscation met betrekking tot

voorwerpen van criminele erfenissen en voorwerpen zonder rechthebbende, het verhogen van

tipgelden, de uitbreiding van werken onder dekmantel en het versterken van de samenwerking
in internationaal verband, onder andere met landen waarmee we geen gevestigde

rechtshulprelatie hebben. In de komende maanden laat ik inventariseren hoe deze maatregelen
concreet kunnen bijdragen aan de versterking van de aanpak en of er nog aanvullende

maatregelen nodig zijn.
In het kader van de nationale veiligheidsstrategie laat ik een verkenning uitvoeren naar de

vraag of nationale veiligheidsbelangen worden aangetast door georganiseerde criminaliteit.

Tevens ben ik in gesprek met mijn ambtgenoot van Defensie over hoe wij de relevante

capaciteit van de krijgsmacht, naast die van de KMar, kunnen aanwenden bij de uitvoering van

het te ontwikkelen Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

7. Vervolg en financién

Dit zijn de eerste contouren van het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De komende periode gaan we dit met alle betrokken partijen (departementen en bestuurlijke

partners op alle niveaus) uitwerken: wat willen we bereiken, wat gaan we doen en hoe gaan we

dat doen. Pas op dat moment valt er iets concreets te zeggen over de (structurele) kosten van het
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plan en de dekking. Bovendien zal het aantrekken en opleiden van de benodigde medewerkers

enige tijd vergen. In het voorjaar Kom ik met een uitgewerkt plan en de bijbehorende dekking. Tot

het uitgewerkte plan er is zullen er geen onomkeerbare stappen gezet worden. De stappen die we

nu al gaan zetten zullen aan de orde komen in de besprekingen van het kabinet over de

Najaarsnota.
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL| 5.1.28 @minjenv. nl]

Ce: [8.1.2e|, F424 - BD/DRC/GC{_5.1.2e_|@minjenv.nh
S42e | [5.12e] -BD/DRC/IGCL_5.1.2e  |@minjenv.ni];

5.1.28 ze]. = BD/DGPenV/PPBT 5.1.28  |@minjenv.nl]; 5.1.2@ 5.1.2@|, -

BD/DGPenV/PPBT/PBOJ —5.1.2e — |@minjenv.nl}; Ev] - BD/DCOM/P&B_ 5.1.26 \@minjenv.nl];
-BD/DCOM/P&BI_5.12 __[@minjenv.nl;{ _512e| | BD/DCOM/P&BI__5.12e _[@minjenvanll:

5.12e+ BD/DBO| 5.1.2e (@minjenv.nl]

From: [512ePe - BD/DCOM/P&B

Sent: Thur 10/17/2019 10:45:13 AM

Subject: RE: persbericht breed offensief ondermijning

Received: Thur 10/17/2019 10:45:14 AM

pb breed offensief.docx

Hoi Ferd,

Bij deze nog het concept-persbericht over het Breed offensief tegen ondermijning. MinAZ/RVD wil graag alle

stukken hebben om de ministerraad voor te bereiden en wil ook alvast het concept-bericht (dat dus nog kan worden

aangepast als je opmerkingen hebt).

Persvragen rondom MR

Bij inloop van de ministerraad kun je morgen desgevraagd aangeven:

VY De versterking bespreekje in de ministerraad en dus niet ingaan op inhoudelijke vragen.

VY Evt kun je in algemeenheid zeggen dat aanpak ondermijning prioriteit heeft voor het kabinet, datje dan ook met collega-

bewindslieden de verdere versterking van de aanpak bespreekt. Met de recente moord op de advocaat[ 515 fis
wederom een grens overschreden. We moeten opkomen voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze open

samenleving.

Bij uitloop ministerraad kunje afhankelijk van wat is besproken nader ingaan op vragen:

VY Het kabinet heeft besloten dat er een breed offensief tegen ondermijning wordt ingezet

V Er is afgesproken datje de plannen kan gaan uitwerken; voorjaar 2020 uitgewerkt plan met dekking

VY Het gaat om oprollen, afpakken en zeker ook voorkomen.

YY Voorkomen: Je vind je voora! van groot belang dat meer aan preventie wordt gedaan: meer aandacht is nodig om te

voorkomen dat kwetsbare wijken en kwetsbare jeugd afglijden in criminele handen. De komende tijd ga je met collega-

bewindslieden VWS, SZW, OCW en BZK aan de slag om in wijken en bij kwetsbare groepen de weerbaarheid te vergroten.

Je kunt hierbij wijzen op de aanpak op Rotterdam Zuid en navje werkbezoek daar uit eigen ervaring over vertellen.

VY Oprollen en afpakken: Het Multidisciplinaire Interventie Team (MIT) wordt ingericht bij de landelijke eenheid van de politie

met verschillende specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiéle opsporing van onder

meer de politie, FIOD, Belastingdienst, Douane en Koninklijke Marechaussee.

*Het MIT zet in op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van

ondermijnende bedrijfsprocessen en pogingen om onze de legale economie en infrastructuur (bankensector/havens) te

misbruiken. De aanpakis intelligence gedreven en gericht op het blootleggen van criminele geldstromen en het afpakken

van crimineel vermogen.

* Het MIT kan schakelen op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Er

wordt ook meer samengewerkt met private partijen, zoals branches en bedrijven. Voor het operationeel krijgen van het

team specialisten wordt ingezet op versnelde opleiding en werving.

Groeten,

S726

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301

tI
2500 EH

HIE
Den

n Haag
fa size

@minfeny.nl

www.

ksoverheld. ni/jenv

Voor ¢een veilige en rechtvaardige samenleving

Van{___fe 8 p/DcoM/P&B

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 18:36

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

cc; | $4.2 |, fd. 24,- Bp/DRC/Gc ;[_5.1.2e| [6.1.2¢].- BD/DRC/GC ;|£.1.2¢|,
0071

[-**],-BD/DGPenv/pPBT;[5.1.22 _|,[5.1.2e], -



BD/DGPenV/PPBT/PBO;| 5.1.2e |bia|s1],-BD/DCOM/P&B ;[_812e|| 3.128 }BD/DCOM/P&B;[5.126 | | -

BD/DCOM/P8&B;| 5.1.22 |[52e6.1.2e _|- BD/DBO
Onderwerp: persbericht breed offensief ondermijning

Beste Ferd,
In de bijlage zie je een concept-persbericht dat in afstemming met collega’s van DGRR/DRC en DGPenvV is

voorbereid op basis van de Kamerbrief en de Contouren van het brede offensief. Ben je akkoord met dit bericht?

Dan sturen we het naar de RVD, zodat het kan worden meegenomen met de stukken in de ministerraad en rond de

persconferentie van de (vice-)premier kan worden uitgestuurd.

Morgen zullen we spreeklijnen/QenA’s nog verder voorbereiden ivm persvragen bij in-/uitloop ministerraad.

Groeten,
5.1.2e

Size ||5128|.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Pastbus 20301 | 2500 EH| Den Haag

§.1,2e (@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv
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To: 5.1.26 |@aanjaagteamondermijning.nl]{ 5] 5-1.2e |[ 5.1.2e [| 5.1.28 @mindefnl];
[3126] 5.1.2e |@minszw.nl]: 5:12e][ 5.1.22 Jf 5.1.2e _ \@minbzk.nij; [5.1-2e 2). E24.-BD/DGRRL_5-1.2e @minjenv.nl];

5.1.2e |@om.ni{ 51.2e |@om.nij 5.1.2e Geeniaagiecmondennining nit
5.1.2e |@politie.nlf 5.1.2e

nl];

5.1.2e @minfin.nif 5.1.28 |@minfin.n]);
5.1.2¢ |@belastingdienst.nlf 5.1.26 @belastingdienst.niJ[__5.1.4512"|, - BD/DGRR/DVB/LIEC 5.1.26 \@liec.nl];

5.1.2e |@ziggonl{ 5.12e [@ziggoni): 5-126||5.1.2e]f 5.1.2e

@breda.n
51.2e |@tilburg.nif _5.1.2e —_@tilburg.nl];

5.12e] 6.1.2e [| 5.1.2e  [@groningen.nl]; 512e] 5.1.2e  (@rechtspraak.nlJ;[5*2e] _5.1.2e [| 5.12e  |@minjenv.nl]
Cc: | 5.1.2e 5.1.2¢ |@politie.nI}] 5.1.2¢ \@minszw.nl]; [5-1.2e], | $1.26 |, 512¢}.2e |
BD/DRCIGCE 5.1.2e  |@minjenv.ni| 5.1.2e —@minbzk nif_5.1.2e [@minbzkni]:

5.1.28 |@politie.nlf 5.1.2e |@politie.nl];| 5.1.26 |@tilburg.nll—5.1.2e|@tilburg.ni];
5.1.2e  [@omnif 5.12e |@omnij:[ 51.2e | | BD/DVB/BAL 5.1.2e  [@minjenv.ni]:

5.1.2e j@minfin.nl 5.1.2e |@minfin nly;
5.1.2e@  |@belastingdienst.nl] 5.1.2e |@belastingdienst.nl]; Schie [e122], [5.1.2e[2e | BD/DRC/GC 5.1.2e (@minjenv.nl];
§.12e 5.1.2e(@belastingdienst.nl Gbelastng

dens! ni];| 5.1.2e [@InspectieSZW.nl[_5.1-2e |@InspectieSZW.nll,
5.12e |@bredanll_ 512e |@bredanij;[  §12e |@vng.nlf_5.1.2e |@vng.nl]; 5.1.2e — |.[s12|12e |

BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2€ |@minjenv.ni]; Hanssen,[ 5.1.2e | BD/DGRR/DVB/LIECT 5.1.26 |@liec.nl];
5.1.2e _BD/DGRR/DVBILIEC| 5.1.2e \@liec.nl]; [ 5.12e |@minszw.nlfl_5.1.2e |@minszw.nl};

| 5.1.2€ l@mindef.nil 5.1.2e |@mindef.nl]; [5.1.26 ] 5:12} [5.1.20]-
BD/DGPenV/PPBT/PBO]__5.1.2e

orien
nlj;[ 5.1.22 [@minfin.nll_§.1-2e |@minfin.nl] 5.1.2e {[_5.1.2e

[2\@rechtspraak.nl]; [5.1.2e | bf. b+]
- BD/DRC/GC__5.1.2e @minjenv.niJ; | 5.1.26 j@omnll 5.1.26 \@om.nl];

5.1.2e |@politie.nlj 5.1.2e |@politie.nl]; 5.1.2e  |@politie.nl] _5.1.2e ~——[@politie.nl];
$4.2e  |\@vng.nif —5.1.2e — [@vng-nl]; [5.1.2e]41 - BD/DVB/BA[ 5.1.2e |@minjenv.nl]:

5.1.2e (@mindef.nl[_5.1.2e @mindefini],| 5.1.2e [| 5.1.2e [jf 5.1.2¢ |@rjksoverheid.nl];
5.1.2e  |@politienif —_5.1.2e

(@pottie.ni 5.{ 5.1.2e [| 5.1.2e |@regioburgemeesters.nl];
5.1.2e (@rechtspraak.nl 5.1.28 (@minbzk.nilf 5.1.28 \@minbzk.nl];

51.2e  |@rechtspraak.ni[  5.1.2e \@rechtspraak |nl];| 5.1.2e |@regioburgemeesters.nl[ 5.12e |@regioburgemeesters.nl];
5.1.2e || 5.1.22 ff §.1.2e |@minfin.nl];| 5-1.2e | $12¢| §.1.2e | - BD/DRC/GC| 5.1.2e \@minjenv.ni];

5.1.28 (@om.nl 5.1.2e @om.nlj;| 5.1.2e |@minszw.nl_5.1.2e |@minszw.nl];
5.1.26 |@tilburg nlf 512e |@tilburg.nl];
5.1.26 |@leeuwarden.nif 8.1.2e |@leeuwarden.nl]; Secretariaat-

DGRRI 9.1.21 minjenv.nl]: [ 5.1.2€ bsd.groningen.nl 5.1.2e \@bsd.groningen.nl];
51.2e |@ ollienit 5.1.2e \@politie. ni]; [b2-2e -[53-2e [22 BD/DRC/GC[5.1.2e|@minjenv.ni}; 5.1.2e5.1.2] 5.1.2e |\@groningen.nl];

[5.120$45.1.2e [5.1.26 (@aanjaagteamondermijning.nl]: [17 5.1.26 5.1.2e aanjaagteamondermijning.
mt5.120] : @aanjaagteamondermijning.nl];|6.1.2e] 5.1.2e 5.1.2e  |@rechtspraak.nl]; |5.1.2e].2e

1.2e | 6.1.2e  |@aanjaagteamondermijning.n]j; [51] 5122 | 5.12e  |\@aanjaagteamondermijningnl]; [5.122

@aanjaagteamondermijning.niJ;| 5.1.2e [| _5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl];
[ 8.4.2e ff 1.2e |@aanjaagteamondermijning. nl] 5.1.2e  [5.1.2e  @tilburg.nl}[5.1.2e|
[ 51.2e | 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nll[5.12e[ 5.1.2e | 5.1.2e (@aanjaagteamondermijning.nl]:

5

@aanjaagteamondemmijning.nl]; 5.1.26 [| _5.1.2e  |@aanjaagteamondermijning.nl];
[ 51.2e |@amsterdam.nl];(512e]/ 51.2e | 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl];

@belastingdienst.nl];[52] §.1.2e | 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl];

[ 5.1.2e | 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl]:[5.12e | 5.1.2e] 5.1.26 |@mindef.nl]; | 5.1-2e

5.1.22 | 5.12e |@aanjaagteamondermijning.nl];|5.12e] 5.1.26 5.1.2e | (@aanjaagteamondermijning.nl]
From: 5.1.28

Sent: ti 734:00 PM

Subject: diversen

Received: Fri 10/18/2019 4:36:27 PM

kamerbrief offensief GOC.pdf

Contouren Offensief georganiseerde ondermijnende criminaliteit.pdf
2019-9-Brief jaarverslag RIEC-LIEC 2018.pdf

Jaarverslag RIEC LIEC 2018 pdf
Landelijk beeld Ondermijnende Criminaliteit.pdf
Memo SBO - besteding middelen VJN ondermijning def.pdf

Geachte leden van het SBO,

Hierbij treft u aan de door minister Grapperhaus vandaag naar buiten gebrachte brief aan de Kamer met als bijlage “Contouren

Offensief georganiseerde ondermijnende criminaliteit”.

De minister heeft aangegeven graag hierover met het SBO in gesprek te gaan. Naar een datum wordt gezocht.
Eveneens treft u hierbij het jaarverslag van het LIEC, met als bijlage het landelijk ondermijningsbeeld.

Ik voeg tevens bij — conform toezegging in het SBO - de ontvangen gegevens over de inzet van de Belastingdienst komende tijd.

Met vriendelijke groet,

5.1.28

'="-e Voorhout9. 2514 EA Den Haag
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Ministerie van Financién

Aan Directoraat-Generaal

De leden van het Strategisch Beraad Ondermijning Belastingdienst

Inlichtingen

Directle Ultvoerings- en

Handhavingsbeleid

Belastingdienst, Ministerie

Ter kennisname van Financién

Datum

9 oktober 2019

I T le] ] 10 Invulling van de extra ter beschikking gestelde middelen

ten behoeve van de aanpak van ondermijnende
criminaliteit

1. Aanleiding
In het Strategisch Beraad Ondermijning van 18 septemberjl. is toegezegd om

een memo op te stellen over hoe de Belastingdienst de bij de Voorjaarsnota extra

ter beschikking gestelde middelen ten behoeve van de aanpak van fraude,
witwassen en ondermijnende criminaliteit gaat inzetten.

2. Beschikbaar gestelde middelen

Bij Voorjaarsnota is door het kabinet besloten om de Belastingdienst extra

middelen beschikbaar te stellen voor de integrale aanpak van fraude, witwassen

en ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst.
Zoals bekend zijn de door de Belastingdienst ingediende bestedingsplannen voor

het Ondermijningsfonds niet gehonoreerd. Als gevolg van de wel doorgevoerde

intensivering bij de andere partners in het kader van de aanpak van

ondermijnende criminaliteit wordt steeds vaker een beroep gedaan op de

Belastingdienst, zoals ook blijkt uit de oproepen van de burgemeesters.
Om de Belastingdienst in staat te stellen meer dan nu mee te kunnen doen in de

uitwerking van de verschillende (regionale) versterkingsplannen wordt extra geld
beschikbaar gesteld. Een intensivering van de inzet bij de fraudeteams (externe

overheidssamenwerking) biedt de mogelijkheid om in nauwe samenwerking met

de partners een intensievere bijdrage te leveren aan de bestrijding van

ondermijning.
Hiervoor wordt een bedrag van ca, € 1 min. in 2019 oplopend tot structureel 29

min. beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen ziet er als volgt uit:

Witwassen, ondermijning 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(x € 1 min.) ev.

Middelen fraudebestrijding en 5 13,5 13,5 13,5 13,5

ondermijning
Middelen aanpak witwassen 0,9 9 13,5 13,5 13,5 13,5

Waarvan JenV/OM of 0,8 142 12 41,2 1,2

Waarvan Jenv/FIU 0,2 1,8 1,6 1,6 1,6 L6
Middelen EOM 2 2 2 2 2

Ombuiging binnen DGBD ar

Totaal 0,9 15 29 29 29 29
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De middelen voor fraudebestrijding en ondermijning komen ten goede aan onder

meer 1) controle door de Douane, bijvoorbeeld op verdovende middelen in de

haven van Rotterdam; 2) opsporingsonderzoeken door de FIOD en 3) aanvullende

controlecapaciteit binnen de EOS-teams voor complexe financieel-fiscale

onderzoeken.

Met de middelen voor de aanpak van witwassen zal de FIOD een bijdrage leveren

aan de doelen in het plan van aanpak witwassen dat voor de zomer door het

kabinet aan de Kamer is gestuurd. In het plan van aanpak is gesteld dat

witwassen vele verschijningsvormen kent die niet met een enkele maatregel zijn
aan te pakken. Gezamenlijk moeten de maatregelen zorgen voor een effectievere

aanpak en betere bescherming van ons financieel stelsel.

3. Uitgangspunten van de Belastingdienst bij de integrale aanpak
van ondermijnende criminaliteit in het kort

In het SBO van 13 februari jl. is door de Belastingdienst een memo ingebracht
waarin de uitgangspunten van de Belastingdienst bij de integrale aanpak van

ondermijnende criminaliteit uitgebreid worden toegelicht. Hierbij worden de

belangrijkste uitgangspunten nogmaals kort en puntsgewijs toegelicht.
« De Belastingdienst hecht veel waarde aan de integrale aanpak van

ondermijnende criminaliteit en wordt daarbij ook als een belangrijke

partner gezien.
« De bijdrage van de Belastingdienst kan bestaan uit zowel de

terbeschikkingstelling van fiscale informatie, als het uitvoeren van

fiscale interventies zoals boekenonderzoeken en het toepassen van

invorderingsmaatregelen (afpakken van vermogensbestanddelen).
Ook het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van analyse
en het traceren van geldstromen maken hier onderdeel van uit.

« De Belastingdienst stelt voor de integrale aanpak van ondermijnende
criminaliteit een substantieel deel van de capaciteit ter beschikking.

« Noodzakelijke randvoorwaarde voor de inzet van de capaciteit van de

Belastingdienst is dat deze wordt ingezet op de samenwerking met
5 =

a

ia Gl ;

RIEC/LIEC verband. In deze samenwerking zijn ook de Douane en de

FIOD vertegenwoordigd.
e  Alleen binnen deze structuur geldt voor de Belastingdienst een

structurele ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht.

Vanzelfsprekend houdt dat kader rekening met de beginselen van

proportionaliteit en subsidiariteit alsmede de privacy- en AVG wet- en

regelgeving.
e Daarom onderschrijft de Belastingdienst ook het uitgangspunt dat aan

de basis ligt van het Strategisch Beraad Ondermijning, namelijk het

versterken van de bestaande structuren zoals het RIEC/LIEC bestel.

e De Belastingdienst maakt op zowel landelijk als regionaal niveau, op

basis van het fiscale belang, het maatschappelijke belang en de

beschikbare capaciteit een afweging t.a.v. de capaciteitsinzet. De

landelijke en regionale ondermijningsbeelden vormen de basis voor

deze afweging.
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4. Inzet extra middelen ondermijnende criminaliteit door de Douane

De Douane is voornemens om de ongeveer 60 extra fte op de verschillende

terreinen van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in te zetten,
zoals die onder meer ook voortvloeien uit het Aanjaagteam Ondermijning en

de diverse RIEC-trajecten (bijv. projecten in de Mainports Rotterdam en

Schiphol en in kleinere zeehavens).

Daarnaast zal de Douane controles op bestaande terreinen gaan intensiveren.

De nadruk ligt hierbij op het intensiveren van de controlecapaciteit in het

primaire proces en de versterking van de administratieve controlecapaciteit
en ondersteunende processen.

Naast intensivering van de bestrijding van de import van verdovende

middelen als cocaine zullen (administratieve) controles op de invoer van

drugsprecursoren en het toezicht op vergunningplichtige handelaren van

chemicalién vergroot worden. Voorts zal meer capaciteit worden ingezet op de

bestrijding van de smokkel van synthetische drugs in de uitgaande post- en

pakketstroom. Een deel van de extra capaciteit wordt verder gebruikt voor de

afwerking van de processen-verbaal.

De Douane gaat daarmee de extra capaciteit breed inzetten, met de focus op

versterkt toezicht, zowel bij binnenkomst als bij het uitgaan van de

verdovende middelen als cocaine en synthetische drugs.

5. Inzet extra middelen ondermijnende criminaliteit door de FIOD

De FIOD wil tussen de 25 en 30 extra fte werven om in te zetten op effectieve

aansluiting op de regionale problematiek, daar waar dit het meest nodig is en

waarbij deze beschikbare capaciteit herkenbaar en merkbaar wordt weggezet.

Op dit moment zijn dat de regio’s Noord-West, Zuid-West en Zuid-Oost. Deze

drie regio’s krijgen ieder 9 fte. Doel is samen met partners de mogelijkheden
te onderzoeken om combiteams (opsporing) te formeren.

Voor wat betreft inzet in overige regio’s geldt dat er FIOD-brede robuuste

generieke opsporingsteams worden vormgegeven, bestaande uit 25-30 fte.

6. Teams Fraude/Externe Overheidssamenwerking (EOS) en

versterking aanpak systeemfraude bij MKB

MKB wil de ongeveer 40 extra fte’s inzetten om de reeds bestaande teams

Fraude/Externe Overheidssamenwerking te versterken. Dit zijn de teams

binnen de Belastingdienst die zich bezig houden met onder andere de aanpak
van ondermijnende criminaliteit in RIEC-verband. De fte’s worden verdeeld

over de teams, waarbij gekeken wordt naar:

a) de toegekende versterkingsgelden vanuit het Ondermijningsfonds aan de

verschillende RIEC’s. De versterkingsplannen van de regio’s hebben namelijk
directe impact op de gewenste capaciteitsinzet vanuit de Belastingdienst;

b) een gemiddelde van de gerealiseerde uren door deze teams in de jaren

2016, 2017 en 2018.

De teams worden versterkt met controlemedewerkers van hoog niveau, om

zo de toezichtcapaciteit t.a.v. ondermijnende criminaliteit te versterken. Ook

worden mogelijk enkele registeraccountants en/of forensisch accountants

ingezet om complexe fiscale structuren te ontrafelen.
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Naast de versterking van de teams Fraude/EOS worden 20 extra fte’s ingezet
om de aanpak van systeemfraude te versterken. Deze 20 fte’s worden

onderverdeeld in analysecapaciteit, zaakbegeleiders en controlemedewerkers

voor fysiek toezicht en worden voor een deel ook in de Fraude/EOS teams

geplaatst.

7. Werving en opleiding

Belangrijke notie bij de voorgenomen invulling van de extra ter beschikking

gestelde middelen door de Belastingdienst ten behoeve van ondermijnende

criminaliteit is dat de uitbreiding van capaciteit een forse inzet voor het

werven, opleiden en begeleiden van de nieuwe instroom vraagt. Nieuwe

medewerkers moeten ten eerste beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en zijn
Na instroom niet direct inzetbaar. De duur van de inwerkperiode en het

opleidingstraject is afhankelijk van het type werkzaamheden. Ten slotte wordt

hierbij opgemerkt dat de focus op complexe onderzoeken naar verwachting
niet zal leiden tot meer onderzoeken. Hier dient rekening mee gehouden te

worden bij de te verwachten resultaten.
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INLEIDING

VISIE - STRATEGIE

* Versterken maatschappelijke weerbaarheid

° Versterken (lokale) aanpak

* Ontwikkeling Kennis & Inzicht

* Versterken bestrijding (slagkracht)

* Ontwikkelen dynamische regie

VERSNELLING

« Uitgangspunten

« Partners

WERKING

« Van strategie naar praktijk
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INLEIDING

Wat is er gebeurd in onze

samenleving? Verharding
internationale zware,

georganiseerde criminaliteit.

Excessief geweld, exorbitante

drugswinsten.

Ondermijning van onze economie en

ons staatsbestel. Exploderende groei
criminele economie. Mensonterende

criminaliteit, zoals mensenhandel

vinden vaak plaats in het kielzog van

deze internationale drugsmaffia.

16 miljard aan witgewassen crimineel

vermogen.

Onvoldoende zicht op de (wereldwijde
vertakkingen van de) georganiseerde
criminaliteit.

Onze rechtsstaat staat op het spel.
Excessief geweld en geld bedreigen
de dragers van onze democratische

instituties (burgemeesters,
wethouders, journalisten, officieren,

agenten, advocaten, getuigen etc.).
Met de recente liquidatie van een

advocaat is een wederom een grens
overschreden.

Vergiftiging van onze jeugd, en

spanningen in wijken en buurten.

De politie ontwikkelde een nationale

strategie document aanpak
ondermijning die op 31 juli 2019 in het

KMTO is vastgesteld als richting voor

de toekomst. De strategie aanpak
ondermijning gaat uit van vijf
belangrijke samenhangende
realisatielijnen:

1. Versterken maatschappelijke
weerbaarheid

2. Versterken (lokale) aanpak
ondermijnende criminaliteit

3. Ontwikkeling Kennis en inzicht

4. Versterken bestrijding
georganiseerde criminaliteit

5. Ontwikkeling dynamische regie

Deze realisatieliijnen staan centraal in

de aanpak en zijn leidend voor de

implementatie- en veranderaanpak.

Het in werking brengen van de deze

realisatielijnen moet in samenhang
plaatsvinden.



WEERBAARHEID

Essentieel in de nationale

strategie bestrijding
ondermijning is de y

versterking vande oj |
maatschappelijke } |

weerbaarheid. L |

AANPAK

Versterken lokale aanpak
ondermijnende criminaliteit

hangt nauw samen met

maatschappelijke
weerbaarheid.

Zonder een substantiéle

bijdrage van bestuur en

diensten zoals jeugdzorg en

opbouwwerk (preventie) kan

geen sprake zijn van een

effectief repressief beleid

(aanpak) georganiseerde
criminaliteit van lokaal tot

internationaal niveau.

Met leidende principes uit de

positieve criminologie ligt de
focus bij versterking van de

maatschappelijke weerbaarheid

op drie invalshoeken:

- Sociaal maatschappelijk
- Economisch
- Institutioneel

0074

In een recent rapport van de

Inspectie Justitie en Veiligheid
over Intelligence in de

opsporing wordt gesteld dat de

recherche voornamelijk bezig is

met incidentgericht onderzoek.

De selectie van deze incidenten

gebeurt slechts in beperkte
mate op basis van intelligence.

Inzicht in welke wijken_ of

branches in het oranje staan

moet de basis zijn voor lokaal

en regionale beleid waarbij
preventie (weerbaarheid) en

aanpak (repressie) elkaar WA
versterken.

VISIE - STRATEGIE

Br icree:

j.
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KENNIS & INZICHT

Aanvullend op de bestaande

intelligence beelden vraagt de

aanpak van ondermijnende
criminaliteit om een scherper
strategisch beeld.

We noemen dat het versterken van

onze kennis en inzicht op

ondermijning. Noem het een

commandokamer of war room

waar wetenschappers en

hoogwaardige specialisten elkaar

ontmoeten en waar elk moment

van de dag een permanent actueel

beeld is van zware criminaliteit.

Waar we sneller strategische
dreigingen herkennen en waar we

ontwikkelingen razendsnel

voorspellend kunnen duiden.

Sneller schakelen met partners,
snel en effectief inzetten van

nieuwe aanpakken en strategieén
op lokaal, nationaal en

internationaal niveau.

Denk als voorbeeld aan de

vredesbesprekingen met de FARC

in Colombiavier jaar geleden. We
wisten dat de coca boeren na

enkele jaren gecompenseerd
zouden worden op basis van hun

productie. Het was te voorspellen
dat de productie van cocaine

explosief zou stijgen.

Denk als voorbeeld aan

synthetische drugs, De onrust bij
de boeren naar aanleiding van het

stikstof probleem. Het idee van

halvering van de veestapel maakt

de branche kwetsbaar wordt voor

georganiseerde criminaliteit.

Wie neemt de plaats in van

als hij aangehouden is, wie zijn
onze jonge groeiers ...

Data, specialisten,

scenario’s, indicatoren,

geobjectiveerd, voorspellend
duiden .....

wetenschappers, dreigingen, t
:
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(iste - STRATEGIE
|

BESTRIJDEN

Aanvullend op de bestaande

opsporing en vervolging wil

de politie haar slagkracht in

de bestrijding op landelijk en
internationaal niveau

versterken.

We moeten operationele
informatie sneller uitwisselen,
sneller schakelen en slimmer

en slagvaardiger ingrijpen.

We hebben data gedreven
(drugs)units nodig met state-of-

the-art technologie en

expertise, gericht op versterking
van de weerbaarheid van de

rechtsstaat, ontmanteling van

financiéle stromen, joint
targeting op criminele

sleutelfiguren en korpstukken
en voortdurende en duurzame

beschadiging van criminele

organisaties.

Een zaak van lange adem in

nauwe samenspel met

regionale eenheden en

partners.

Bestrijden is iets wat de politie
samen met partners doet.

Naast opsporen gaat het om

handhaven, controle,

bestuurlijke interventies, publiek
private samenwerking en

alternatieve tegenhoud
strategieén.

Een breed pakket van

instrumenten dat van lokaal tot

internationaal ingezet kan

worden.

Hier komen alle sporen van de

nationale strategie bestrijding
ondermijning qua uitvoering bij
elkaar.



DYNAMISCHE REGIE

Ondermijning is een internationaal

probleem dat zich nationaal en

lokaal manifesteert. Operationele cq

zaak gerichte sturing is daarmee

onvoldoende. De aanpak vraagt om

landelijke codrdinatie.

De politie ziet het als haar taak om op

nationaal niveau een codrdinerende

taak op zich te nemen waar het gaat
om ontwikkelen van integrale
dynamische regie.

We gaan er vanuit dat real time kennis

en inzicht op dreigingen op één punt
samenkomen. Dit beeld is verbonden

met een integraal beeld van het totale

opsporings- proces in binnen en

buitenland.

Samenhangende regie op
weerbaarheid, aanpak en bestrijding
op basis van kennis en inzicht. Lokaal,
nationaal en internationaal verbonden.

Hiermee is de regietafel een faciliteit

die op nationaal niveau de

besluitvorming met partners faciliteert.

=f
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VERSNELLING

Na de moord op advocaat

beslist de

minister om extra capaciteit
vrij te maken voor de

bestrijding van ondermijning

Er moet een landelijke team

komen, geen aparte organisatie
maar een multi disciplinair en
internationaal georiénteerd
team dat wordt gesitueerd bij
de politie.

Het is een versnelling van de

nationale strategie bestrijding
ondermijning. Onorthodox en

innovatief.

Doelstellingen team:

e duurzaam ontwrichten van

het verdienmodel

* kopstukken aanpakken

* versterken van de huidige
infrastructuren (financieel
systeem, grenstoezicht,
douane)

Een multi disciplinair team met

politie, OM, FIOD, douane,

Koninklijke Marechaussee en

waar nodig andere partners.



SAMENHANGEND IN WERKING BRENGEN IN WERKING BRENGEN
NATIONALE STRATEGIE EN

VERSNELLING NATIONALE STRATEGIE

De politie ziet het als haar taak om de

nationale strategie aanpak ondermijning
’ iMUae SOCAN
in samenhang met de de versnelling in

werking te brengen.
DIRECTEUR

De portefeuillehouders is verantwoordelijk
aeoe Onieras strategiecn WEERBAARHEID PENNS |l=cucie=\ | MeM\Asen=
beleid rondom de bestrijding ondermijning. INZICHT REGIE
Het in werking brengen van de nationale

strategie bestrijding ondermijning is binnen die

beleidskaders een verantwoordelijkheid van
Eeennn

EaTa

as as aaa

de programma directeur ondermijning. KWARTIERMAKER . DER/

ARTIER

30 fte 300 FTE

Samen met een kwartiermaker zal een

integraal interventie team met een globale
omvang van 300 fte bij de landelijke |
ondergebracht worden. Het in werking
brengen zal een samenspel zijn met partners IN WERKING BRENGEN
zoals het OM, FIOD, douane en Koninklijke VERSNELLING

Marechaussee.
|

i

De ontwikkeling van kennis en inzicht wordt

door het programmateam in werking gebracht
waarbij met de samenwerkende partners ook

dynamische regie wordt ingeregeld. Voor deze

ontwikkeling wordt een team met een globale
omvang van 50 fte op strategisch niveau

ondergebracht. KWARTIER

es? MAKER

BESTRIJDEN

INTERVENTIE

TEAM

300 FTE
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SEPARAAT IN WERKING SEPARAAT IN WERKING BRENGEN
BRENGEN NATIONALE NATIONALE STRATEGIE
STRATEGIE EN VERSNELLING

Het in werking brengen van de

versnelling (300 fte slagkracht en 50 PROGRAMMA

fte K&l / Dynamische regie) wordt in DIRECTEUR

de lijn ondergebracht bij de Landelijke
Eenheid.

De portefeuillehouder is WEERBAARHEID KENNIS & BESTRIJDEN DYNAMISCHE

verantwoordelijk voor de door INZICHT REGIE

ontwikkeling van strategisch beleid

rondom de bestrijding ondermijning en

wordt hierbij ondersteund door de een
PROJETLEIDER | PROJECT PROJECT

portefeuilleteam.
SHES rE ri

IN WERKING BRENGEN

VERSNELLING

=) =roHadh)B) =|
INTERVENTIE

TEAM

300 FTE

KWARTIER

MAKER
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IN WERKING BRENGEN

NATIONALE STRATEGIE

SCHUIF SCENARIO’S IN

WERKING BRENGEN

In werking brengen versnelling
350 fte kent qua instroom in

combinatie met versnelling IV

ontwikkelingen verschillende

denkbare scenario’s

FTE

i
1. Volledig bevoegd

Instroom3 tot 4 jaar

|
2. Beperkt bevoegd

HBO — WO specialisten
Instroom — opleiding 3- 6 mnd

|| 3. Niet bevoegd
HBO — WO specialisten
Instroom — opleiding

|
IV -ICT

4. Innovatie — ontwikkeling
scrum team p/st. 1,4 miljoen

0074

SCHUIF SCENARIO’S 1 SCHUIF SCENARIO’S 2 SCHUIF

Basis uitwerking fiche in Per direct boost kennis & SCENARIO’S 3

vier jaar ontwikkeling Inzicht_ IV + faciliteit vrij in te vullen

=
ae ee: oe ee

BUR

| 170 fte

45 fte

55

miljoen
2020

||

i
WEERBAARHEID AANPAI

?

=
Me esilos)) BRR Beiise

| INZICHT REGIE

200
Ft



To: Ge[5.12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[|__5.1.2e |@minjenv.nl]: frr2d [5.1.26], -

BD/PBBIL__5.1-2e  |@nctv.minjenv.nl]
From: 5.1.2 |,$124] 5.1.2e

|,

- BD/DRC/GC

Sent: Tue 10/29/2019 10:41:05 AM

Subject: FW: Kernoverleg vandaag 17.30 uur

Received: Tue 10/29/2019 10:41:06 AM

20191023 Planning contourenplan Offensief.docx

20191028 Governance JenV.docx

En voor jullie natuurlijk ook

van:[ 5.12e |]. 5.1.2e
|

- BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:38

Aan{ size | 5.1.2i @minjenv.nl)

ce:[8422|Ff] - ppyorc/ec;| 512e | fia\fe)-spyorc/ec;12e[_512e  bo/orc/ec;[_512e| [5425], -

BD/DRC/GC;|_5.1.2e },[5-12e/2e| BD/DRC/GC

Onderwerp: Kernoverleg vandaag 17.30 uur

5.1.26

Zoals door toegezegd bijgaand de stukken voor de bespreking. Graag doorzetten naar de deelnemers aan het

overleg.
Met vriendelijke groet,

0075
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Datum Actie

28 oktober LOVP

6 november Plenair debat witwassen

8 november Verzending brief voortgang versterking aanpak, incl. toezeggingen uit

plenair drugsdebat
13 november AO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Tussen 13 en 19 nov Verzending brief voortgang Bewaken en Beveiligen
19-21 november Begrotingsbehandeling Jenv

27 november SBO

29 november Besluitvorming Najaarsnota in MR

2 december LOVP

20 dec - 13 januari Kerstreces

Nov 2019 - eind

januari 2020

Uitwerking Offensief met betrokken partners/departementen door

werkgroepen, cf. vastgestelde governance

20 januari 2020 Catshuissessie Ondermijning

Begin
— medio

februari

(Hoog-)ambtelijke interdepartementale afstemming van het Offensief

incl. financiéle onderbouwing
Medio — eind februari Politieke afstemming (MR behandeling incl. voorportalen) van het

Offensief incl. financiéle onderbouwing
21 feb - 2 maart Voorjaarsreces

13 maart 2020 Verzending beleidsbrief aan minister van Financién, daarin

uitgewerkt Offensief incl. financiéle onderbouwing
Eind april 2020 Voorjaarsbesluitvorming in MR

nntb Debat Bewaken & Beveiligen
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Versterking aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Programma Anti Ondermijning

Binnen JenV is de brede maatschappelijke opgave voor een versterkte aanpak van georganiseerde,

ondermijnende criminaliteit vormgegeven door het Programma Anti Ondermijning, onder politieke

verantwoordelijkheid van de minister van JenV, in opdracht van de 5.1.2€

| 5.1.26 |. Het Programma Anti Ondermijning richt zich met name op:

- De politieke verantwoordelijkheden van de minister van JenV ten aanzien van het thema

ondermijning in den brede;
—  Ondersteuning van de minister van JenvV in zijn codrdinerende rol binnen het kabinet bij de

aanpak van ondermijnende criminaliteit;
— De totstandkoming van de ondermijningswetgeving;
— De verdeling van de extra financiéle middelen;
—  Ontwikkeling van beleid;
—  Vergroten van samenhang en verbinding op het brede thema ondermijning, zowel binnen

het departement als tussen JenV en andere betrokken ministeries en met het SBO.

Eerste fase

De versterking van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit heeft in de

afgelopen periode reeds een stevige impuls gekregen met: € 100 mln. ondermijningsfonds

(waarvan € 85 mln. voor regio’s), een structurele reeks van € 10 mln., ondermijningswetgeving en

recent door het nationaal plan van aanpak witwassen met een investering van structureel € 29

min.

Tweede fase

De volgende fase van de versterking is een breed offensief waarbij op landelijk niveau wordt

ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en

voorkomen om de ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. De contouren voor dit

offensief zijn in samenwerking van DGRR (programma anti-ondermijning, DVB), DGPenV en DFEZ

tot stand gekomen in afstemming met politie, OM, FIOD, KMar, Douane, NCTV en overige

betrokken departementen.

Voorstel

Voorstel governance JenV voor deze tweede fase:

—

 Kerngroep onder leiding van DGRR voor coérdinatie versterkingsaanpak ondermijning: DGRR

5.1.2e 5.1.2e |),| 5.1.26 id 5.1,2e || §.1.2e |wnd.),
DVB ([ 5.1.2e || 5.1.2e ]), DGPenV (L__ 4] 5.1.28 }), DFEZ (b+24] 5.1.2e |), NCTV

5.1.2e |) en DCOM (agenda lid).
— Deze kerngroep wordt ondersteund door leden programma anti ondermijning:

[51.20 ],[512e}[ 5.1.26 ],[5126/[ 51.2e |en[b+2|[ 5.1.2e | (DRC), f: 5.1.26

en|5.1 2e|| 5.1.2e | (DVB), 1.26] 5.1.2e | (DGPenV), 5.1.2e | (DFEZ) en/[5.1.2e]| 5.1.2e |
of[5.1.2e]| §.1.2e | (NCTV).

- Een verantwoordelijke per pijler van het offensief:

1. Multidisciplinair interventieteam (MIT): DGPenV

Governance MIT: de deelnemende organisaties (politie, FIOD, KMar, Douane en OM)

wijzen elk een ‘fulltime’ kwartiermaker aan die samen een werkgroep vormen. De

werkgroep rapporteert aan de

StuurarceP
MIT die wordt gevormd door:

8.1.26) (51) 5.1.2e (( 5120 ]

[sive] 5.1.2e ]

[size_anhet OM),[St7]|_St2e ](5.128),[B10]

(___512e Van de Douane) en| 5.1.2e |.1.2e \( 5.128

van de KMar). Op 9 oktober eerste bijeenkomst gehouden, een vervolg vindt plaats op

30 oktober.

2. Intelligence: door kerngroep te bepalen trekker van deze pijler
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3. Bewaken en beveiligen: NCTV

Gaat vooralsnog uit van de bestaande governance waarin OM, politie, KMar, bestuur,
AIVD en MIVD zijn vertegenwoordigd. Aparte afspraken maken over ral DGPenV en

samenwerking DGPenV-NCTV.

Tegengaan normalisering drugsgebruik: DGRR

Samenwerking DGRR (|

Ter overweging aan kerngroep: VWS rechtstreeks aan tafel, als lid kerngroep?

Reactie VWS over betrokkenheid bij kerngroep:

= Normalisering kan lopen langs bestaande structuren.

=» Preventie kunnen we de opzet van | 5.1.2e | volgen (met regulier overleg tussen

betrokken departementen).
=» VWS kan zich toch voorstellen dat ze in de kerngroep vertegenwoordigd zou

als NL Drug Coordinator in het buitenland), ten eerste

omdat uiteindelijk het drugsbeleid toch een gezamenlijk verantwoordelijkheid

is, maar daarnaast ook vanwege het internationale aspect. VWS

vertegenwoordigd Nederland in het Horizontal Drug Group van de EU en zit

permanent in Wenen en heeft daardoor veel contacten in VN verband. Zowel in

Brussel als Wenen worden zij ook veel bevraagd over de criminaliteitsaanpak,

en daar willen ze NL zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
Preventie: DVB

Overleg van JenV (DVB en DGSenB) met BZK, SZW, VWS en OCW.

Woondeals, programma korte termijn (1 A4 per departement), governance lange

termijn, samenwerking RIEC/LIEC.

Beleidsagenda: programma anti-ondermijning

Nog te bepalen de verdere invulling: 1) smal, met alleen de huidige maatregelen, 2)

breed, met een nieuwe uitvraag van wensenlijstjes, 3) anders, met een focus op

onorthodoxe/innovatieve ideeén.

Per maatregel bepalen wat de samenstelling is: informatie-uitwisseling (DVB, DWIZ,
5

e/), wapens (DRC/CV), wetgeving afpakken (programma) etc.

Rol SBO en de voorzitter van het SBO alsmede het Aanjaagteam Ondermijning alsook

deelname andere partijen bezien in het licht van het offensief.



To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| 5.1.28 @minjenv. nl]; | 5.1.2e Fad, 5.12e) - BD/DFEZ]] 5.1.2e  |@minjenv.nl]

Ce: - BD/DCOM/P&B

BD/DBO| 5.1.2¢ @minjenv.nl -

BD/DGPenV/PPBT|_§.1.2e — [@minjenv.nl]; [5 72¢]1.2e
From: - BD/DCOM/P&B

Sent: Sat 11/2/2019 6:22:20 PM

Subject: RE: Brief middelen NJN aanpak georg crim

Received: Sat 11/2/2019 6:22:21 PM

Nog even twee punten van de minister; een verwyzing naar het huidige onderminingsfonds 100 mio en 291 mio structureel

politie in de brief. Zodat er een verwijzing naar het bestaand beleid in zit.

En{|_5-12e |merkt terecht op dat we ook(evt in voetnoot) nog moeten verwijzen naar motie Heerma/Dijkhof. Dan houden

we de Kamer ook by ons.

Interview vindt dus morgen plaats om 16:30. Publicatie maandagochtend.

werkt morgen nog verder aan persbericht.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL FE 9.1.28 (@minjenv.nl>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 5:27 PM

Aan: |5.1.2e ila -BD/DFEZ 4 5.1.2e |@minjenvnl>

Kopie:] .126e |-BD/DCOMP&B <4 5.12e  |@minjenv.ni>[5.1.2e 5.1.2e |. BD/DCOM/P&B

| 5.1.2e — [@minjenvnl>,| 5-1.2e |, [5.1.20f.1.2e BDDBO 4 5.1.26 (@minjenv.nl>, | 5.1.2¢ |, +24 +4, -

BD/DRC/GC4 5.1.2e |@minjenv.ul>,|5.1.2e [ ‘|. - BD/DGPenV/PPBT4_5.1.2e — |@ninjenv.ul>,[512¢[1.2e |- BD/DRC
-{ 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Briefmiddelen NJN aanpak georg crim

[5.126] at al.,
Zeer veel dank voor snelle actie.

Zie hieronder paar aanpassingen in CAPS,

Op 18 oktober jl. heeft uw Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde
ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heb ik de

contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te

dringen. In deze brief heb ik tevens aangegeven dat we de stappen die we nu al gaan zetten,
aan de orde komen in de besprekingen van het kabinet over de Najaarsnota.

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve

een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan. Met alle betrokken partijen
zal ik op korte termijn in overleg treden over de inzet van deze middelen.

Zoals ik in mijn brief van 18 oktober heb aangegeven wordt ingezet op een combinatie van

repressieve en preventieve maatregelen.

HET GAAT OM oprollen, afpakken en voorkomen.
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HET CONTOURENPLAN WAARVAN IK HIER ONDER DE HOOFDPUNTEN NOG EENS

WEERGEEF ZAL DOOR MIJ DE KOMENDE TIJD NADER WORDEN UITGEWERKT.

1. De oprichting van een landelijk, multidisciplinair interventieteam;
Er wordt gewerkt aan de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) bij de

landelijke eenheid van de politie, dat kan schakelen op verschillende niveaus: lokaal,

regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Het MIT richt zich op het

verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder

financiéle en digitale facilitators, en pakt deze ook op.

2. Het intensiveren van bewaken en beveiligen;
Er wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van

nietsontziende criminelen roept weerstand op. Voor de weerbaarheid van kwetsbare

beroepsgroepen moet daarom structureel aandacht zijn en beveiligingsmaatregelen van

overheidswege moeten (tijdig) inzetbaar zijn.

3. Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik;
Om ondermijning en normalisatie tegen te gaan moeten preventie en handhaving elkaar

versterken. ZO BEZIE IK Samen met de staatssecretaris VAN VWS welke extra inzet nodig is,

bijvoorbeeld om gemeenten te ondersteunen, MAAR OOK VOOR INTENSIEVE

PUBLIEKSCAMPAGNES.

4. Het starten van een programma preventie;
In de preventieve aanpak wordt gebiedsgericht gewerkt langs de sporen onderwijs, werken,
wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren ook in Rotterdam-Zuid is gebeurd. De betrokken

departementen en lokale partijen gaan samen werken om onze economie en wijken
weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad.

5.

Tenslotte STAAN in een ambitieuze beleidsagenda diverse maatregelen die bijdragen aan een

verdere versterking en een toekomstbestendige aanpak zoals de aanpak van illegale wapens,

de uitwisseling van informatie, internationale samenwerking etc.

In het voorjaar zal het kabinet, op basis van een uitgewerkt plan, besluiten over de VERDERE,
structurele dekking voor een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[512e],fad,pize], -BD/DFEZ <45.1.2e|@minjenv.nl>
Datum: zaterdag 02 nov. 20191146 AM

Aan: Grapperhaus. F.BJ. -BD/AL <| 5.1.2e (@minjenv.ul>

Kopie: sae | BD/DCOMP&B <] 6.1.2e @minjenvnl>[ 5.12e |[5.1.2e ]|- BD/DCOM/P&B

| 5.1.2e  @minjenvnl>.[ $1.22 | [o12eh1.2e [|BD/DBO4 5.1.28 (@minjenv.nl>, | 5.1.2¢ |, +24 +4, -

BD/DRC/GC+ §.1.2e |@minjenv.nl>,|§.1.2e [[4 [+].- BD/DGPenV/PPBT 4 5.1.2e  [@minjenv.nl>.|512*|1.2e  |- BD/DRC
| §.1.2e \@minjenv.nl>

Onderwerp: Briefmiddelen NIN aanpak georg crim

Dag Ferd, bygaand de bnef. We hebben er uiteindelyk toch iets meer inhoud ingestopt om de kem vd aanpak neer te zetten.

Hoor graag je reactie. Na jouw reactie leg ik nog de lijn met Financien.

Gr

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: [_fsrxj2e } BD/DCOM/P8BI___5.4.2e @minjenv.ni);|_5.12e |[_5:1.2e J.
Co

at i.
28

F CeOCe: 6.1.2e
|,

5120b.1.2e BD/IDBO[. 5-4-2 |@minjenv.nij;{5.1.2e

BD/DCOM/C&RIL_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Sun 11/3/2019 9:21:21 PM

Subject: RE: Contouren brief en bijlage

Received: Sun 11/3/2019 9:21:22 PM

Eh??

Afpakken is één van de drie

$.1.2e | er staat niets over afpakken in!!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[faze BD/DCOM/P&B q 5.1.2e (@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 9:01 PM

Aan: Grapperhaus. E.B.L. -BD/AL < 5.1.22 (@minjenv.nl>,|  §.1.2¢ 5.1.2e |-BD/DCOM/P&B <{__ 3.1.28 @minjenv.nl>

Kopie:| S12e | [stzeh12e | spipBod 5.1.22 |@minjenv.nl>,| $126 |- BD/DCOM/C&R
§.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,
Je opmerkingen heb ik verwerkt hieronder. Met de AAA (aanscherpmg aanpak afpakken) worstelde ik nog even, omdat dit

niet staat in de brief van morgen en ook niet in de eerdere ‘contourenbrief’. Eigenlijk vind ik het een mooi onderwerp om
goed apart uit te lichten. Het is natuurlijk wel aan bod gekomen in het interview met de Telegraat{5.1.2e _|In overleg met

[suze heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. Ben je zo akkoord?

Verder zal je nog een tweetvoorstel doen ter voorbereiding van morgenochtend.
Groeten,

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld

kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft

aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden meteen eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met

onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro

structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. Hier bovenop worden in het breed offensief extra

maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve

als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair InterventieTeam (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT

komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiéle opsporing samen van onder

meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen,

de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun

criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept

weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters,

officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in

materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister
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Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich

op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelapen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus

bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren

in het weerbaar maken van wijken.

De komende maanden wordt verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaarvan 2020 om de samenleving

weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

REKK

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F BJ. - BD/AL 4 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: zoudag 03 nov. 2019 7:07 PM

Aan be }-BD/DCOMP&B 45.1.2 |@minjenv.nl>.[_ 5.1.2e 5.1.28 |-BD/DCOM/P&B

=| 5.1.28 (@minjenv.nl>
- BD/DBO 4 5.1.2€ (@minjenv.nl>Kopie:|__5-1.2e _ |, [5-1.2e].1.2e

Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie onder. Kop vond ik niet goed.
Vorder klcine aanpassingen BEHALVE:

OVER AANSCHERPING AANPAK AFPAKKEN (AAA) STAAT VRIJWEL NIETS. GRAAG ALSNOG ALINEA

TOEVOEGEN.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Opzet bericht

110 miljoen euro voor BREED offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in EEN breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Metdit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de EXTRA maatregelen die minister Grapperhaus van

Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden METEEN eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde

criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Cok investeert het

kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie AANZIENLUK te versterken.

Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende

criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op:

oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de

politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en

financiéle opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee.Zij richten zich op het

blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij

worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende

criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze

rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitieen advocaten -

vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht

op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te

voldoen.
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Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad

werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De

preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in

Rotterdam-Zuid is gebeurd. Om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele

(drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties wordt komende maanden verder

toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020.

2k KK

Alvast een setje QenA’s met narrige vragen

Het is weer incidenteel geld? Moet dit probleem niet doortastender/structureel worden aangepakt?

=>Heel blij mee, bij de najaarsnota gaat het om incidenteel geld

=>Dankzij dit geld kunnen we nu direct aan de slag

=>lk kan ondertussen met partners toewerken naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 voor een structurele

aanpak.

=>In het voorjaar zal het kabinet besluiten over de structurele dekking voor het breed offensief.

Nu is opeens van alles mogelijk na de moord op advocaat|512]5.15 | Had u nu echt deze tragedie nodig om als

minJenV geld los te krijgen binnen het kabinet?

=>Natuurlijk heeft de verschrikkelijke moord op[512]5.1.8 — |de boel op scherp gezet. Met de moord is wederom

een grens overschreden

=>We komen op voor onze rechtsstaat en de integriteitvan onze samenleving. Ik voel/merk elke dag tijdens mijn

werk een enorme gedrevenheid bij iedereen om nu door te pakken.

=>We pakken nu door op wat dit kabinet direct bij zijn aantreden is begonnen.

=>Dat de strijd tegen ondermijning voor dit kabinet van groot belang is blijkt wel uit de maatregelen die in het

regeerakkoord - bij de totstandkoming van dit kabinet - zijn genomen

=>Eerste belangrijke stappen zijn toen al gezet door onder meer: anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro,

structureel/jaarlijks 10 min euro, wetgeving

=>Dat het dit kabinet menens is om de strafrechtketen te versterken blijkt ook uit investeringen die weer worden

gedaan: 291 miljoen structureel voor de politie (+ 55 miljoen incidenteel voor de politie ivm

vergrijzingsprablematiek). En dit jaar nog eens miljoenen erbij voor versterking OM en rechtspraak...

In hoeverre komt u nou met nieuwe maatregelen? Komen er echt mensen bij of worden juist overal mensen

weggehaald voor datinterventieteam en dat bewaken en beveiligen? De politie kan het werk nu al niet aan; zie ook

noodkreet van burgemeesters...
=>Daarom benik juist zo blij met het geld wat we nu krijgen om een goede start te maken. Want voor ons allemaal is

duidelijk dat de druk hoog is voor de politie/diensten.
=>Voor het operationeel krijgen van specialisten voor het Multidisciplinair Interventie Team wordt nu ingezet op

versnelde opleiding en werving

=>Voor een versterkt bewaken en beveiligen zijn de eerste maatregelen gericht op de capaciteit en investeringen in

materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Maakt dat MIT nu niet een valse start?| 5.1.2e | die het mag opzetten - kwartiermaker| 5.1.2e || 5.1.2e | - heeft deze

week zijn werk neer moeten leggen als hoofdofficier van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie)...
=>lIk ga hier nu niet over individuele personen praten/niet vooruitlopen op een klacht die nog wordt onderzocht. Het

Openbaar Wiinisterie gaat over zijn personeelsbeleid/heeft 9.1.2e |gevraagd kwartiermaker te worden.

Nadere info:

=>Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag laten weten dat| 5.1.2e | zelf heeft besloten zijn functie neer te leggen en

dat besluit te respecteren.

=> 5.1.2e | heeft daar zelf over gezegd: ,,Na mijn aantreden ben ik in een dynamiek terechtgekomen waarin ik niet

naar vermogen heb kunnen handelen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen het managementteam die de

doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.”
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Verzonden met BlackBerry Work

(www-.blackberry.com)

Van:[ s.1.2e ][ 5.1.2e |- BD/DCOM/P&B 4 5.1.22 |@minjenvnl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 2:23 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 5.1.26 (@minjenv.nl>

Kopie:[__>*2e -BD/DCOM/P&B<{_6.12e  |@minjenvnl>.|_5.12e |[512e)12e | BD/DBO
4 5.1.2€ (@minjenv.nl>

Onderwerp: Contouren brief en bijlage

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: [fe| BD/DCOM/PRBL___5.1.2e @minjenv.nil;[_ 542e  |[8.1.2eJ-
BD/DCOM/P&B] 5.1.26 @minjenv.nl]
cc: 5.1.26

|
5.1.2e}.1.2e - BD/DBO[ 5.1.2e @minjenv.nlj;[5712e J

BD/DCOM/C&RIL_5.1.2e |@minjenv.nl]; [5.12e/1.2e BDIDCOMIPABE 5 126." feyminjeny nl
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Sun 11/3/2019 9:21:37 PM

Subject: RE: Contouren brief en bijlage

Received: Sun 11/3/2019 9:21:37 PM

Niet akkoord dus

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:| E2fe BD/DCOM/P&B 4 5.1.2¢ @minjcnv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 9:55 PM

Aan: Grapperhaus, F.B J. -BD/AL 5.1.2e (@minjenv.nl>,| _5.1.2e §.1.2e | BD/DCOM/P&B 4 5.1.2e (@minjenv.ul>

Kopie:[ 5.12e | [5120/6 12e  BD/DBO 4 5.1.28 [@minjenv.nl>|$12e _|- BD/DCOM/C&R

9.1.2e (@minjenv.nt>, [51 2¢],1.2e | BD/DCOM/P&B < 5.1.2e (@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,
In overleg met, 512 |nog wat laatste aanpassingen. Jouw opmerkingen had ik al verwerkt hieronder. Zoals al gemaild:
de AAA (aanscherping aanpak afpakken) staat niet in de brief van morgen en ook niet in de eerdere ‘contourenbrief’. Het is

een moci onderwerp om eens goed apart uit te lichten. Het wordt wel aangestipt in het interview met de Telegraaf/
lasIn overleg met| S12. | heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. je zo

akkoord?

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld

kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft

aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het gaat om zowel repressieve als

preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen

Komende maanden wordt een Multidisciplinair InterventieTeam (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT

komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiéle opsporing samen van onder

meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen,

de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun

criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en

vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste

maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging

te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister

Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich

op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus

bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren

in het weerbaar maken van wijken.

De extra investering komt bovenop eerdere maatregelen van het kabinet. Eerste belangrijke stappen zijn gezet bij het aantreden

van het kabinet met onder meer een anti-ondermijningsfondsvan 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291

miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijkteversterken. De komende maanden wordt cok

toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de
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criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

KEKE

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: fx2dee | BD/DCOM/P&B < 5.1.2e \@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 9:01 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. -BD/AL E| 5.1.2 @minjenv.nl>,| 5.1.2¢ $.1.2€ |- BD/DCOM/P&B

ze 5.1.28 (@minjenv.ul>

Kopie:| 5.12e | [512e5.1.2e | Bb/DBO4 5.122 \@minjenv.nl>,[6.4.2e |BD/DCOM/C&R
4 5.1.2e |@minjcnv.nl>

Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,
Je opmerkingen heb ik verwerkt hieronder. Met de AAA (aanscherping aanpak afpakken) worstelde ik nog even, omdat dit

niet staat in de brief van morgen en ook niet in de eerdere ‘contourenbrief’. Eigenlyk vind ik het een mooi onderwerp om

goed apart uit te lichten. Het is natuurlyk wel aan bod gekomen in het interview met de Telegraaf/Valentin. In overleg

met heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. Ben je zo

akkoord?

Verder zal je nog een tweetvoorstel doen ter voorbereiding van morgenochtend.
Groeten,

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld
kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft

aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden meteen eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met

onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro

structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. Hier bovenop worden in het breed offensief extra

maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve

als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair InterventieTeam (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT

komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiéle opsporing samen van onder

meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen,

de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun

criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept

weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters,

officieren van justitie en advocaten -

vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in

materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister

Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich

op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus

bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren

in het weerbaar maken van wijken.

De komende maanden wordt verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaarvan 2020 om de samenleving
weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F B.J.-BD/AL 4 5.1.28 \@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 7:07 PM

BD/DCOM/P&B Et 5.1.2e @minjenv.nl>.| 5§.1.2e 5.1.22 | BD/DCOM/P&B
(@minjenv.nl>

- BD/DBO z 5.1.2€ (@minjenv.nl>Kopie: | 5.1.28 [[e-1 2e| 1.2e

Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie onder. Kop vond ik niet goed.
Verder kleine aanpassingen BEHALVE:

OVER AANSCHERPING AANPAK AFPAKKEN (AAA) STAAT VRIJWEL NIETS. GRAAG ALSNOG ALINEA

TOEVOEGEN.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Opzet bericht

110 miljoen euro voor BREED offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in EEN breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Metdit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de EXTRA maatregelen die minister Grapperhaus van

Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden METEEN eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde

criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het

kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie AANZIENLIUK te versterken.

Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende

criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op:

oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de

politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en

financiéle opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee.Zij richten zich op het

blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsorocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij

worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende

criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze

rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten -

vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht

op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te

voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad

werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De

preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in

Rotterdam-Zuid is gebeurd. Om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele

(drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties wordt komende maanden verder

toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020.
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2k RRR

Alvast een setje QenA’s met narrige vragen

Het is weer incidenteel geld? Moet dit probleem niet doortastender/structuree! worden aangepakt?

=>Heel blij mee, bij de najaarsnota gaat het om incidenteelgeld
=>Dankzaij dit geld kunnen we nu direct aan de slag

=>lk kan ondertussen met partners toewerken naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 voor een structurele

aanpak.

=>In het voorjaar zal het kabinet besluiten over de structurele dekking voor het breed offensief.

Nu is opeens van alles mogelijk na de moord op advocaat[51265.1.5 | Had u nu echt deze tragedie nodig om als

minJenV geld los te krijgen binnen het kabinet?

=>Natuurlijk heeft de verschrikkelijke moord op

een grens overschreden

=>We komen op voor onze rechtsstaat en de integriteitvan onze samenleving. Ik voel/merk elke dag tijdens mijn

werk een enorme gedrevenheid bij iedereen om nu door te pakken.

=>We pakken nu door op wat dit kabinet direct bij zijn aantreden is begonnen.

=>Dat de strijd tegen ondermijning voor dit kabinet van groot belang is blijkt wel uit de maatregelen die in het

regeerakkoord - bij de totstandkoming van dit kabinet - zijn genomen

=>Eerste belangrijke stappen zijn toen al gezet door onder meer: anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro,

structureel/jaarlijks 10 min euro, wetgeving

=>Dat het dit kabinet menens is om de strafrechtketen te versterken blijkt ook uit investeringen die weer worden

de boel op scherp gezet. Met de moord is wederom

gedaan: 291 miljoen structureel voor de politie (+ 55 miljoen incidenteel voor de politie ivm

vergrijzingsprablematiek). En dit jaar nog eens miljoenen erbij voor versterking OM en rechtspraak...

In hoeverre komt u nou met nieuwe maatregelen? Komen er echt mensen bij of worden juist overal mensen

weggehaald voor datinterventieteam en dat bewaken en beveiligen? De politie kan het werk nu al niet aan; zie ook

noodkreet van burgemeesters...
=>Daarom benik juist zo blij met het geld wat we nu krijgen om een goede start te maken. Want voor ons allemaal is

duidelijk dat de druk hoog is voor de politie/diensten.
=>Voor het operationeel krijgen van specialisten voor het Multidisciplinair Interventie Team wordt nu ingezet op

versnelde opleiding en werving

=>Voor een versterkt bewaken en beveiligen zijn de eerste maatregelen gericht op de capaciteit en investeringen in

materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Maakt dat MIT nu niet een valse start? De man die het mag opzetten - kwartiermaker - heeft deze

week zijn werk neer moeten leggen als hoofdofficier van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie)...
=>lk ga hier nu niet over individuele personen praten/niet vooruitlopen op een klacht die nog wordt onderzocht. Het

Openbaar Miinisterie gaat over zijn personeelsbeleid/heeft 5-1.2e |gevraagd kwartiermaker te worden.

Nadere info:

=>Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag laten weten dat

dat besluit te respecteren.

=f 5.1.2e | heeft daar zelf over gezegd: ,,Na mijn aantreden ik in een dynamiek terechtgekomen waarin ik niet

naar vermogen heb kunnen handelen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen het managementteam die de

doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.”

zelf heeft besloten zijn functie neer te leggen en

EERE

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[ 512e |[ 512e |. BD/DCOM/P&B 4 5.1.2e (@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 2:23 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL cs 5.1,.2@ @minjenv.nl>
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Kopie: [| BD/DCOM/P&B <c.s.van.der.meer@minjenv.nl>,| 5.1.2e _ |, [5.1.2e}.1.2e LBD/DBO
4 5.1.2€ \(@minjenv.nl>

Onderwerp: Contouren brief en bijlage

Verzonden met BlackBerry Work

(www-.blackberry.com)
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[§.1.2e |@minjenv.ni;{(s1Besf-
BD/DCOM/P&BI 5.1.2 l@minjenv.nl]; |_5.1.2e 5.1.2e |BD/DCOM/P&B) 5.1.2e @minjenv.nl]
Ce: [| 5-4.2e |, 5120f.1.2e - BD/DBO 5.1.2e @minjenv.nl];[__5.1.2e— fPestze|BD/DCOM/C&RI_5.1.2e [@minjenvinl]; [5.12e]!-28 | BD/DCOM/P&B| @minjenvnl]

[bebe - BD/DCOM/P&BFrom:

Sent: Sun 11/3/2019 9:35:19 PM

Subject: RE: Contouren brief en bijlage

Received: Sun 11/3/2019 9:35:20 PM

Top doen we het zo!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 5.1.2 @minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 10:31 PM

BD/DCOM/P&B < 5.1.2e \@minjenvnl>,| 5.1.2e 5.1.2e  |- BD/DCOM/P&B

@minjenv.nl>

Kopie:| 5.1.2e | [512e612e  |BpBO4 5.1.2e l@minjenv.nl>.[5.12e| BD/DCOM/C&R
<{ 81.2e |@minjenv.nl>. [512e]1-2e | BD/DCOMP&B 4 §.12e  |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie toegevoegde alinea.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: BD/DCOM/P&B E| 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 9:55 PM.

Aan: Grapperhaus, F B.J. - BD/AL cS 5.1.2¢ @minjenv.nl>, 5.1.28 5.1.2e |- BD/DCOM/P&B

< 5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie:|_ 5142e |[512e[126 ]-BD/DBO4 5.1.28 @minjenv.ni>, [5426 _|- BD/DCOM/C&R
<{ 51.2e |@minjenv.nt>, [512e]12e | BD/DCOM/P&B | 5.1.2e _|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,
In overleg met[| 5.12e |nog wat laatste aanpassingen. Jouw opmerkingen had 1k al verwerkt hieronder. Zoals al
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gemaild: de AAA (aanscherping aanpak afpakken) staat niet in de brief van morgen en ook niet in de eerdere

‘contourenbrief’. Het is een mooi onderwerp om eens goed apart uit te lichten. Het wordt wel aangestipt in

het interview met de Telcgraal 5.12e
|Inoverleg met|__ 51.26 heb ik daarom cen zin opgenomen in

de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. [5124 je zo akkoord?

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van

Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de

politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en

financiéle opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee.Zij richten zich op het

blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij
worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.



Het MIT zal zich daarnaast richten op een versteviging en uitbreiding van het afpakken van criminele opbrengsten

waarbij het verbeteren van intelligence en het intensiveren van samenwerking tussen de genoemde diensten voorop

staat.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. De beveiliging van kwetsbare

beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten -

vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om

aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad

werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De

preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in

Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken

de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De extra investering komt bovenop eerdere maatregelen van het kabinet. Eerste belangrijke stappen zijn gezet bij het

aantreden van het kabinet met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook

investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. De

komende maanden wordt ook toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving

weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en

liquidaties.

KK

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: |___f'™{2e___} BD/DCOM/P&B<| 5.1.2e \@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 9:01 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL 4 5.1.2e (@minjenv.nl>,| _5.1.2e 5.1.2e -BD/DCOM/P&B

5.1.2€ @minjenv.nl>

Kopie:|_5.1.2e | |51.2e6.4.2e BD/DBO 4 5.1.2e |@minjenv.nl>,[ $.12e_|-BD/DCOM/C&R
5.1.2e \@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,

Je opmerkingen heb ik verwerkt hieronder. Met de AAA (aanscherping aanpak afpakken) worstelde ik nog even,

omdat dit niet staat in de brief van morgen en ook niet in de eerdere ‘contourenbrief. Eigenlijk vind ik het

een mooi onderwerp om goed apart uit te lichten. Het is natuurlijk wel aan bod gekomen in het interview met

de Telegraaf| 512° [In overleg met 5-1-2 |heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de

wijken. Zie onderstreepte zin. Ben je zo akkoord?

Verder zal je nog een tweetvoorstel doen ter voorbereiding van morgenochtend.
Groeten,

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Metdit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van

Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden meteen eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde
criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Cok investeert het
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kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijkte versterken. Hier bovenop

worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder

terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en

voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de

politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en

financiéle opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee.Zij richten zich op het

blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij

worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende

criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze

rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitieen advocaten -

vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht

op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te

voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jangeren te hehoeden voor het criminele pad

werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De

preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in

Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken

de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De komende maanden wordt verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaarvan 2020 om de

samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen,

intimidaties en liquidaties.

KK

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL 4 5.1.2e (@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 7:07 PM

Aan: ReLBD/DCOM/P&B4 6.1.2e @minjenvnl>,[5.1.2e 5.1.2e |BD/DCOM/P&B

J 5.1.2e (@minjeny.nl>

Kopie: | 5-1.2e | [5.1.2e), yan den - BD/DBO 4 5.1.2e |(@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie onder. Kop vond ik met goed.
Verder kleine aanpassingen BEHALVE:
OVER AANSCHERPING AANPAK AFPAKKEN (AAA) STAAT VRIJWEL NIETS. GRAAG ALSNOG

ALINEA TOEVOEGEN.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

0082

Opzet bericht

110 miljoen euro voor BREED offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in EEN breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende
criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de EXTRA maatregelen die

minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verdere strijd tegen de
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georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden METEEN eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van

georganiseerde criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en

wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie
AANZIENLIJK te versterken.

Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde

ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve

maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke

eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence,

digitale, internationale en financiéle opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke

Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de

criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemdse facilitators die misdadigers

helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geinvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van

nietsontziende criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en

vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt

veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig

zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het

criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en

SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid,

zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Om de samenleving weerbaarder te

maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en

liquidaties wordt komende maanden verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van

2020.

doe

Alvast een setje QenA’s met narrige vragen

Het is weer incidenteel geld? Moet dit probleem niet doortastender/structureel worden aangepakt?

=>Heel blij mee, bij de najaarsnota gaat het om incidenteel geld

=>Dankzij dit geld kunnen we nu direct aan de slag

=>|k kan ondertussen met partners toewerken naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 voor

een structurele aanpak.

=>In het voorjaar zal het kabinet besluiten over de structurele dekking voor het breed offensief.

Nu is opeens van alles mogelijk na de maord op advacaat Had u nu echt deze tragedie

nodig om als minJenV geld los te krijgen binnen het kabinet?

=>Natuurlijk heeft de verschrikkelijke moord op[x2] 515 Je boel op scherp gezet. Met de moord

is wederom een grens overschreden

=>We komen op voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze samenleving. Ik voel/merk elke dag

tijdens mijn werk een enorme gedrevenheid bij iedereen om nu door te pakken.

=>We pakken nu door op wat dit kabinet direct bij zijn aantreden is begonnen.

=>Dat de strijd tegen ondermijning voor dit kabinet van groot belang is blijkt wel uit de maatregelen die

in het regeerakkoord - bij de totstandkoming van dit kabinet - zijn genomen

=>Eerste belangrijke stappen zijn toen al gezet door onder meer: anti-ondermijningsfonds van 100

miljoen euro, structureel/jaarlijks 10 mln euro, wetgeving

=>Dat het dit kabinet menens is om de strafrechtketen te versterken blijkt ook uit investeringen die

weer worden gedaan: 291 miljoen structureel voor de politie (+55 miljoen incidenteel voor de politie
ivm vergrijzingsproblematiek). En dit jaar nog eens miljoenen erbij voor versterking OM en

rechtspraak...



In hoeverre komt u nou met nieuwe maatregelen? Komen er echt mensen bij of worden juist overal

mensen weggehaald voor dat interventieteam en dat bewaken en beveiligen? De politie kan het werk nu

al niet aan; zie ook naodkreet van burgemeesters...
=>Daarom benikjuist zo blij met het geld wat we nu krijgen om een goede start te maken. Want voor

ons allemaal is duidelijk dat de druk hoog is voor de politie/diensten.
=>Voor het operationeel krijgen van specialisten voor het Multidisciplinair Interventie Team wordt nu

ingezet op versnelde opleiding en werving

=>Voor een versterkt bewaken en beveiligen zijn de eerste maatregelen gericht op de capaciteit en

investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Maakt dat MIT nu niet een valse start? De man die het mag opzetten
- kwartiermaker| 8.1.2e |[_5.1.2e | -

heeft deze week zijn werk neer moeten leggen als hoofdofficier van het CVOM (Centrale Verwerking

Openbaar Ministerie)...

=>Ikga hier nu niet over individuele personen praten/niet vooruitiopen op een klacht die nog wordt

onderzocht. Het Openbaar Ministerie gaat over zijn personeelsbeleid/heeft gevraagd

kwartiermaker te worden.

Nadere info:

=>Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag laten weten dat | 5.1.2 | zelf heeft besloten zijn functie neer te

leggen en dat besluit te respecteren.

heeft daar zelf over gezegd: ,,Na mijn aantreden ben ik in een dynamiek terechtgekomen
waarin ik niet naar vermogen heb kunnen handelen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen het

managementteam die de doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn

verantwoordelijkheid.””

Fo

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: BD/DCOM/P&B <_ 5.1.28 |[@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 2:23 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL 4 5.1.2e (@minjenv.nl>

Kopie{ fa2be -BD/DCOMP&B4 5.12e ~~ |@minjenv.nl>.| 5-1.2e |, [51.28/18]- BD/DBO
5.1,2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: Contouren brief en bijlage

Verzonden met BlackBerry Work

(www_.blackberry.com)
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To: | [5.1.26] - Sy

aly
eile env.nl]

Ce: 2e - BD/DGPenV/PPBT/DG Stafl] 5.1.2e @minjenv.nl]

From: 1.2e BD/DGPenW/PPBTIDG Staf

Sent: Fri 11/15/2019 9:38:41 AM

Subject: LOVP voorbereiding Ondermijning

Received: Fri 11/15/2019 9:38:42 AM

00. Agenda LOVP 16 december 2019. pdf

Hi [E123
Een aanvulling op de LOVP agenda. JenV is in de lead op het agendapunt Ondermijning. Het beeld vanuit het SAO is

dat er een stuk ligt met contouren MIT en breder BOTOC, governance (betrokkenheid partijen etc.) en proces

richting februari.

Met vriendelijke groet,

[5128|e io

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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To: 5.1.28 |@aanjaagteamondermijningnl]; [__§| 5-1.2e |[ 5.1.2e [| 6.1.28 @mindef.nl]; |5.1.2e|
Herstell 5-1.2e [@minszw.nl]; 512e][ 5.1.2e |] 5.1.2e  @minbzk.ni]: 4 Bt]-BD/DGRRIL_§.1.2e @minjenv.nl];

5.1.2e |@om.nl{ 5.1.2e |@om.nij] 5.1.2e |@aanjaagteamonderminin -nij;
5.4.2e |@politie.nlf 5.1.2e @politient;|5.1.2e  |\@minfin. nif 5.1.2e \@min finn];

5.1.2¢ |@belastingdienst.nlf 5.1.26

Gist
ze

2126
abe 5.1.4512|

- BD/DGRR/DVB/LIEC| 5.1.26 \@liec.nl];
5.1.2e |@ziggo.nl[ 5.12e [@ziggonl]: [reels 20)[ $128 |@breda.ni]; 54.2e  |@tilburg. nif _5.1.2e —_|@tilburg.nl];

5.1.2e] 6.1.2¢ {_5.1.2e  |@groningen. nl]; 5.1.2e
(@rechtspraak.nl];[5*2ef.1.2e|

5.1.28 @minjenv.nl]
Ce: [5.1.2e| 5.1.2e |@politie.nI}; §.1.2e \@minszw.nl]; [8.1-2e], [5.1.2e ] 5426 2e |
BD/DRCIGC[ §.1.2e |@minjenv.nlj;] 5.1.28 @minbzk.ni|_5.1.2e [@minbzk.nl];

5.1.26 [@politie. nif 5.1.2e |@politie.nt];| 5.1.26 |@tilburg nlf 5.1.22 @tilburg.ni;
$.1.2e  |@om-nif 5.1.2e |@omni;[ 512e | FBDDVB/BAL  5.1.2e — |@minjenv.ni;

5.1.28

@minfin.
nl 5.1.2e l@minfin.nlj;

5.1.2e  |@belastingdienst.nl[_ 5.1.2e |@belastingdienstnl]] for2ef [5.1.2] - BD/DRC/GC 5.1.2e \@minjenv.nl];
9.12¢ (@belastingdienst.nl[ 5.1.2

eee
ni]; | 5.1.2e

@inspectesZW.nl
9.1.28

l@insnectieS205.1.2e |@bredanif 5.1.22 |@bredanlj;[_ 54.2e |@vngnlf _5.1.2e — |@vngnl]] 51-26 fd [21] 5.1.2 |
BD/DGPenV/PPBT/PBO| 8.1.2e |@minjenv.nll A repe JBD/DGRR/DVBI/LIEC| 5.1.2e |@liec.nl];

5.1.2¢

BD/DGRRIDVBILIEC|
5.1.2¢ @liec.nl];| 5.12 [@minszw.nlfl_5.1.2e |@minszw.nl];

5.1.2e @mindef.nif 5.1.2e |@mindef.nl}; [ 5.1.2e |, 5124 [5420], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO]__5.1.2e minjenv.l
8.122 |@minfin nil $1.2 @minfin. nll 5.1.2e |L_5.1.2€

[:12e\@rechtspraak.nl]; [5.1.2e| b124. 512
- BD/DRC/GC[__§.1.2e @minjenv.niJ;| 5.1.26 |@om.nl[ 5.1.2e \@om.n]];

6.12e  |@politienl] _51.2e  |@politient]:| __5.1.2e  |@politienlf __5.1.2e  [@politie.nif
5.1.2e  |@vng.nlf —5.1.2e  @vng.nly; [5.1.2e|4'4 - BD/DVB/BA[_5.1.2e |@minjeny.nll:

5.1.2e @mindefnif 5.1.2e (@mindefni].| _51.2e _|@politie. ni{__8.128 __J@poltte.ni][5.1.26]
5.1.2e [| _5.1.2e |@regioburgemeesters.nl]; [5.1.2e @rechtspraak.nl[5-1.2e @rechtspraak.nl];

5.1.2e @minbzk.nilf 5.1.26 I@minbzk.nl]; 5.1.2e

Prectterreak,nif
5.1.2e  |@rechtspraak.nlJ;

8.1.2e |@regioburgemeesters.nl[_5.1.2e |@reqioburgemeesters. nl]; | §.1.2e |] 6.1.22 ff 5.1.2e  |@minfin nl}; |_§-1-2e
| $124 | 8.1.2e |. -

BD/DRCIGC[ —_5.1.2e — |@minjenv.nij;| 5.1.2e |@om.nl| 5.1.2¢ |@om.nt]:
5.1.2e |@minszw.nil 51.2e |@minszw.ni}| 5.1.26 J@tilburg nif 5.1.28 @tiburg.nl};

5.1.28 |@leeuwarden.nif 8.1.2e |@leeuwarden.nl]; Secretariaat-
DGRRI 5.1.21 minjenv.nl]: [ 5.1.2e |@bsd.groningen.nl 5.1.26 \@bsd.groningen.nl];

51.2e |@ ollienit 5.1.2e \@politie. nij.[b2-2e =] 5.12e | BD/DRC/GC[5.1.2e]@minjenv.ni];[ 5.1.2e [ 5.1.2e |\@groningen.nl];
5.1.20] 5.1.2e  \@aanjaagteamondermijning.nl]: 516] ——| 5.1.2e |@aanjaagteamondermij ning.n
512e]] 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl]; [5-1.2e] |

oF
2e

@rechtspraak
ni 5.1.2e] 2e

5.1.2e | |@aanjaagteamondermijning.ni] [s+] 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl]; [5.1.2e

.1.2€ @aanjaagteamondermijning.nl]] 5.1.2e | 5.1.2e = 2@  |@aanjaagteamondermijning.nl];

| 5.1.2e |@aanjaagteamondermijningnl]; q 5.4.2e  |@tilburg.nl][5.7.26|
\@aanjaagteamondermijning.nll: ig 12e] 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl]:

@aanjaagteamondemijning. nl]; 5 | 2e 5.1.2e  |@aanjaagteamondermijning.nl];
@amsterdam.nl]; 5122] 5,5, | 512e |@aanjaagteamondermijning.nl];

1.28 |@belastingdienst.nl]; [=| J S26 |@aanjaagteamondermijning.nl];[5.1-2¢ |5126" Waaniocateamondermijaina.nl:| 5.12eT
5,

Lo 12e @mindef.nlj; | .1.2e
. eee

e a : wee

5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl]; [5.1.2e] | _5.1.2e  |@aanjaagteamondermijning.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 11/21/2019 2:56:50 PM

Subject: stukken SBO woensdag 27 november 11.00 uur

Received: Thur 11/21/2019 2:58:26 PM

Agenda SBO 27 november 2019 .pdf

Apt.2_ concept Verslag SBO 18 sept 2019.pdf
Apt.3a_ Concept reactie SBO op contourennota.pdf

Apt.39 Contouren Offensief georganiseerde ondermijnende criminaliteit.pdf
Apt.4a_oplegnotite gateway review.pdf

Apt.45 GatewayHealthCheckRapport Strategisch Beraad Ondermijning.paf

Apt.4c_ Governance structuur ondermijning.pdf
Apt.5 Money Transfer Offices.pdf

Geachte leden van het SBO,

Hierbij ontvangt u de stukken voor de vergadering van het SBO van woensdag 27 november. Van 11.00 tot 12.00 uur zal er een

gesprek plaatsvinden met de minister van JenV. Om 12.00 uur zal aansluitend de vergadering van het SBO vervolgd worden.

Er zal dan een lunch geserveerd worden. De vergadering is gepland tot maximaal 14.00 uur, maar indien mogelijk eerder afgerond

kunnen worden.

Onverhoopte afmeldingen graag doorgeven aan| 5.1.26 |@aanjaagteamondermijning.nl,

Met vriendelijke groet,

5.1.2
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Strategisch
Beraad

Strategisch Beraad Ondermijning Ondermijning

Datum: 19 november 2019

-CONCEPT-

Advies over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit”

1. Inleiding

Eén van de taken van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) is het uitbrengen — gevraagd en

ongevraagd — van advies over aspecten van het beleid en de aanpak van ondermijning. In dat

kader brengt het SBO advies uit over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde

ondermijnende criminaliteit”. De minister van Justitie en Veiligheid heeft bij brief van 18 oktober

2019 deze contouren aan de Kamer aangebaden.

2. Aanleiding en urgentie

Dat ten opzichte van de afspraken in het regeerakkoord de minister aanvullend beleid formuleert

voor de aanpak van ondermijning heeft ongetwijfeld te maken met een reeks van recente

incidenten waarvan de moord op het tragisch dieptepunt was. Het SBO

onderschrijft de noodzaak voor nadere beleidsmaatregelen en een breed offensief in de lijn zoals

door de minister wordt voorgesteld. De Tweede Kamer drong bij de Algemene Beschouwingen

met de motie Heerma/Dijkhoff ook op extra maatregelen aan. Het SBO plaatst in dit advies een

aantal kanttekeningen bij de voorstellen van de minister die bij de verdere uitwerking aandacht

verdienen.

3. Het multidisciplinairinterventieteam

Ondermijnende (drugs-) criminaliteit - zo constateert de minister ook- wortelt lokaal in de wijken,

maar is verbonden met nationaal en mondiale opererende criminele netwerken. Een succesvolle

aanpak is dan ook alleen mogelijk als meer gedaan wordt aan “upstream disruption”, maar lukt

alleen als dat ook verbonden is met “downstream reduction”. De keus van de minister om te

investeren in een multidisciplinair interventieteam is goed te begrijpen en — zo vindt het SBO —

een terechte en noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak. Het SBO benadrukt dat bij de

uitwerking van de contourennota, waar dit MIT onderdeel van uitmaakt, zo veel mogelijk

aangesloten dient te worden bij bestaande structuren. Ook dient bij de verdere uitwerking op het

volgende te worden gelet:
- De onderbrenging bij de Landelijke Eenheid/de Landelijke Recherche is een goed idee, maar

als niet ten volle de kans gepakt wordt om in de opzet van het team met een innovatieve

aanpak ook een slag te maken naar modernisering en vernieuwing van de opsporing, leidt dit

al gauw tot meer van hetzelfde. Worden er misschien wel meer zaken succesvol afgehandeld,

maar blijft de aanpak steken in een casusgerichte benadering zonder dat de criminele

industrie met een integrale aanpak wordt ontmanteld. Een nieuwe innovatieve aanpak is echt

noodzakelijk om de georganiseerde drugscriminaliteit een beslissende slag toe te brengen.
- Het SBO is van mening dat in de plannen voor het MIT de interventiekracht van de naast de

FIOD bestaande drie bijzondere apsporingsdiensten en de respectievelijke inspectiediensten
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4.

nog onderbelicht zijn in de plannen. Hiermee zou een meer integrale aanpak ook binnen dit

MIT kunnen worden bevorderd.

- Als voor echte innovatie gekozen wordt bij het opzet van dit team, ligt er ook een kans in

bredere werving qua achtergrond en discipline op een lastige arbeidsmarkt en kan misschien

worden voorkomen dat bij de inrichting van het team regionale recherche-eenheden worden

leeggetrokken. Dat zou qua regionale aanpak het paard behoorlijk achter de wagen spannen.

En daar moeten dus expliciete afspraken over gemaakt worden.

- Een innovatieve aanpak is dus nodig en bij selectie en sturing op alle activiteiten van dit team

pleit het SBO voor evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal,

actualiteit/langere termijn en repressief/preventief.

Versterking intelligence

De inrichting van de intelligence op het gebied van ondermijnende (drugs-) criminaliteit is met

het bovenstaande verbonden. Als het gaat om tactisch/operationele intelligence lijkt het

verstandig die zo dicht mogelijk te positioneren bij de operatie, en dus in het interventieteam.

Zeker bij de beoogde data-gestuurde aanpak lijkt dit de verstandigste keus. Er is ook een andere

dimensie aan intelligence, namelijk de meer strategische informatie die nodig is om te weten hoe

de criminele industrie zich ontwikkelt, welke nieuwe dreigingen op ons land afkomen, welke

nieuwe drugsmarkten ontstaan etc. Het SBO constateert dat die strategische kennis en het inzicht

over de ontwikkelingen op lange termijn op dit moment in de veiligheidsketen slecht belegd is.

Benaderingen zijn vaak uitsluitend casusgericht en kunnen daardoor minder goed geplaatst

worden in een breder kader. Het ontbreken van strategische kennis en inzicht wordt klemmender

naar mate in een lange termijn aanpak van het terugdringen van de criminele industrie meer

integraal en programmatisch gewerkt gaat worden. Een beleidsrichting die het SBO toe zou

juichen. Investeren in strategische kennis is daarom urgent.

Verbinden landelijke aanpak aan de regionale programma’s

Dat geinvesteerd wordt in een versterking van informatiedeling in RIEC-verband en het daarvoor

noodzakelijke IT-systeem vindt het SBO een goede zaak. Of dit voldoende is om de in de

contourennota beleden optimale afstemming tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke aanpak

een succes te maken, kan worden betwijfeld. In de contourennota wordt de noodzaak onderkend

voor een goede verbinding met steden en regio’s en met de regionale eenheden. Hoe dat moet

en wat er gaat gebeuren om dit voornemen ook daadwerkelijk te concretiseren, blijft echter

onduidelijk. Terwijl in de door het SBO voorgestane aanpak hier juist een kernpunt ligt. Schakelen

tussen schaalniveaus met dynamische regie is een uitdaging, maar voor een succesvolle aanpak

juist essentieel. In een voorbeeld: een motorclub als Satudarah is niet alleen in Zuid-Nederland

actief, maar ook in Noord-Nederland én internationaal. Het ontmantelen daarvan vraagt dus juist

een aanpak op drie schaalniveaus tegelijk. En die aanpak moet integraal zijn. Strafrechtelijk,

fiscaal en bestuursrechtelijk. Juist dit punt moet een onderdeel zijn van de opdracht bij de

uitwerking van het MIT en moet dus in de door de minister voorgestane aanpak worden geborgd.

Het SBO zal daar— aansluitend bij de versterkingsplannen geopperde ideeén voor een nationale

coalitie- een voorstel voor doen. Ook zal het lokale bestuur een prominentere rol moet krijgen in

de uitwerking van de plannen in de contourennota dan tot nu toe het geval is.

De continuiteit van de regionale aanpak

Het valt op dat in de contourennota de lopende regionale aanpak nauwelijks genoemd wordt,

terwijl voortzetting van die regionale aanpak van groot belang is en vanzelfsprekend onderdeel
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dient te zijn van een nationale meervoudige en mutlidisciplinaire aanpak. De verschijningsvormen

van ondermijnende criminaliteit doen zich immers lokaal voor, vragen om een lokale

signaalfunctie, een weerbare basis in de samenleving en een integrale interventies van bestuur,

opsporingsdiensten en private partijen. En hoe belangrijk de versterking zoals die door de

minister wordt voorgestaan ook is, het is evenzeer nodig zeker te stellen dat de regionale

versterkingsplannen, thans gefinancierd uit het incidentiele ondermijningsfonds van 100 miljoen,

kunnen worden doorgezet na 2021. Het is teleurstellend dat in de nota van de minister daarover

geen duicelijkheid gegeven wordt. Het SBO pleit er daarom voor bij de voorjaarsnota de

structurele bekostiging van de regionale aanpak mee te nemen.

Tegengaan normalisering drugsgebruik

De minister kondigt aan met zijn ambtsgenoot van VWS nader vorm te geven aan een aanzet op

“use reduction” en het terugdringen van het idee dat drugsgebruik het “nieuwe normaal” is. Het

SBO wijst op een door het aanjaagteam ondermijning (ATO) geéntameerde studie door het

Trimbos Instituut voor een campagne om het gebruik van synthetische drugs terug te dringen.

Deze studie zou wellicht bruikbaar kunnen zijn voor een verdere concretisering van de

voornemens van de betrokken bewindslieden.

Gezamenlijke inzet preventie

De door de minister beoogde inzet op preventie wordt door het SBO onderschreven. Het

nationaal programma Rotterdam-Zuid is een inderdaad perspectiefvol voorbeeld van een aanpak

die doorontwikkeld kan worden en ook in anderen wijken in de Nederlandse steden zou kunnen

worden ingezet. Het SBO had eerder dit jaar al een verkennend essay laten maken doo

5.1.2e | dat ook in deze richting wees. Als

follow up van dat essay is een bijeenkomst met de betrokken departementen georganiseerd om

te verkennen wat de concrete bijdrage van elk departement zou kunnen zijn. Daarnaast wordt er

in opdracht van het ATO gewerkt aan een praktijkboek/handboek dat voorjaar 2020 door

Platform 31 zal worden opgeleverd. De beleidsrichting die de minister voor ogen heeft is dus heel

goed. Wel wijst het SBO op het volgende:
- In eerste aanleg richt het kabinet zich - voor wat de wijkaanpak nieuwe stijl betreft -

op de

woondeal regio’s en lijkt het selectiecriterium te zijn de leefbaarheidsmonitor en de

veiligheidsmonitor. Ondermijnende criminaliteit vergt echter net een andere invalshoek.

Vandaar dat in de versterkingsplannen doorontwikkeling van de wijkaanpak ook aan de orde

is inde “overige” Brabantse steden en bijvoorbeeld in een gemeente als Venlo (Blerick). Daar

moet dus over nagedacht worden. Hoe kan, zonder focus te verliezen, vanuit de wijkaanpak

nieuwe stijl toch ingezet worden op die plekken waar dat vanuit het

ondermijningsperspectief het meest noodzakelijk is.

- Hoe succesvol de Rotterdamse aanpak op zichzelf is, verdere doorontwikkeling daarvan is wel

noodzakelijk. In het eerder genoemde essay wordt bijvoorbeeld een taaloffensief genoemd.
Verwezen kan ook worden naar de Deense aanpak met de daarbij voorziene verplichte

voorschoolse opvang. Ook in het Justitie domein lijkt doorontwikkeling wenselijk.

Bijvoorbeeld als het gaat om de gewenste, maar nog niet bestaande (geintegreerde}

rechtspraak in de wijk, bijvoorbeeld ook met een reclaseringsinspanning gekoppeld aan

wijkgerichte interventies in het sociaal domein en een wijkgerichte benadering vanuit de

Raad voor de Kinderbescherming. Het SBO neemt zich voor over die doorontwikkeling met de

betrokken departementen in gesprek te blijven en gaat ervan uit dat bij de besteding van de

mogelijke extra middelen daar ook aandacht voor zal zijn.
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- De versterking van de wijkaanpak moet het overigens hebben van gemeenten die daar zelf

ook met enthousiasme in willen investeren en van departementen die met argumenten hun

generieke beleid meer specifiek wijkgericht willen maken voor gebieden die extra aandacht

en maatregelen vergen.

Noodzaak structurele middelen.

Het SBO wil met nadruk aangeven dat het noodzakelijk is dat de financiering die nu incidenteel is,

en tot nog toe steeds incidenteel geweest is, structureel wordt. Het steeds beschikbaar stellen

van incidentele middelen, resulteert erin dat steeds mensen weggetrokken worden uit de

staande organisatie en dat niet begonnen kan worden met een robuuste structurele aanpak en

daarmee rust op het contourenplan een forse hypotheek. Dit speelt vooral bij de politie,

basisteams en wijkteams worden leeggetrokken ten behoeve van de nieuwe aanpak en dat is

zeer zorgelijk, maar geldt ook voor andere betrokken partners. Het naar het oordeel van het SBO

nu echt tijd dat er structurele financiering gevonden wordt. Dit geldt niet alleen voor de aanpak in

het contourenplan, maar ook voor de aanpak in de regio’s: het ondermijningsfonds dat nu

incidenteel is, moet — zoals gezegd - ook structureel worden. Met name ook in financiéle zin dient

voldoende rekening te worden gehouden met keteneffecten van nadere investeringen in de

opsporing.

Het SBO wijst er tenslotte op dat het de opdracht gegeven heeft in een beleidsscenario te

verkennen wat er nodig is om met een langjarige programmatische inspanning de

drugsindustrie/drugscriminaliteit fors te reduceren. Dit beleidsscenario, dat komend voorjaar

beschikbaar zal zijn, kan aanknopingspunten bieden voor het formuleren van een robuuste

meerjarige aanpak.

Met het bovenstaande geeft het SBO een aantal adviezen over de verdere uitwerking van de

contourennota van de minister. Niet op alle punten uit het stuk van de minister is het SBO

ingegaan. Zo spreekt het vanzelf dat de huidige situatie noopt tot een extra inspanning op het

gebied van bewaken en beveiligen.

5.1.2e



To: [12], - BDIDRC/GCI_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Mon 12/2/2019 7:48:53 AM

Subject: RE: offensief tegen georganiseerde criminaliteit/|_5.1.2e
Received: Mon 12/2/2019 7:48:54 AM

Week voor het reces

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] 612] 24. - Bp/DRCIGC q_5.12e _|@minjenv.n>
Datum: maandag 02 dec. 2019 08:29

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL FE 5.1.28 (@minjenv.nl>

Ouderwerp: RE: offeusief tegen georganiseerde cuiminaliteil $.12¢

Ok, helder. Ik plan iets in voor volgende week.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL E| 9.1.28 (@minjenv.nl>
Datum: maandag 02 dec. 2019 8:11 AM

Aan:[5.1.2e],fr] rad], - BD/DRC/GC<{_512e |@minjenvnl>, Grapperhaus, F BJ. - BD/AL 4 5.1.2¢ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: offensieftegen georganiseerde criminaliteit{___572e

Ik zou dat echt met doen.

Laten wevoor het reces evensamen een briefje maken.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van; [8.1.2e] bri [14 - BD/DRC/GC ¢_8.12e _|@minjenv-nl>
Datum: maandag 02 dec. 2019 8:06 AM

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL 4 9.1.28 (@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: offensieftegen georganiseerde criminaliteit/ 5.1.2e

Goedemorgen Ferd,
Eens en we gaan|__51.28 _|ook niet betrekken. Ik neem over twee weken weer even contact met haar op.

Groet en goede reis deze week,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F B.J. - BD/AL < 5.1.2e (@minjenv.ul>

Datum: maandag 02 dec. 2019 7:55 AM

izfred], - BD/DRC/GC E| 5.1.2e |@minjenv.nl>

‘p: RE: offensieftegen georganiseerde cuiminaliteit| 5.1.2e
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Geenverwachtingen wekken| 542 oeten we niet inschakelen.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[.1.2e], vad, [s.12¢] - BD/DRC/GC << 5.12e |@minjenv.nl>
Datum: zondag 01 dec. 2019 21:39

Aan: 5.1.2e <{5.1.2e @gmail.com>

Kopie: Grapperhaus, F BJ. - BD/AL 4 5.1.2e @minjenv.nl>
Ondecrwerp: RE: offensicftegen georganiscerde criminalitcit/ 5.1.2e

Geachte mevrou

Wederom dank voor uw mail en uw betrokkenheid bij het onderwerp.

Zoals ik u reeds per telefoon had aangeven zijn wij nu inderdaad met een aantal kwartiermakers aan de slag

gegaan om tot een MIT te kunnen komen, een MIT dat qua intel in positie is maar ook op een vernieuwende wijze
werkt en een vernieuwende aanpak zal inzetten; een uitdagende klus. Gezien uw betrokkenheid en kennis zal ik uw

mail bij ons intern betrekken om te bezien of en in welke vorm uw expertise behulpzaam zou kunnen Zijn.

Ik zal daarna nog contact met u opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Van{ 5.12 |} 5.1.2e |@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 9:52

Aan: pal, Fed - BD/DRC/GC
CC: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Onderwerp: offensief tegen georganiseerde criminalitet[ ——5.12e |

Geachte heer (en in cc hooggeachte heer Grapperhaus),

Terugkomend op ons telefonisch gesprek van afgelopen dinsdagavond, dank ik u voor de namens de minister van

Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, gegeven reactie op de door mij aan de minister gestuurde mail van 13

novemberjl.

Uit het gesprek begreep ik dat er inmiddels al vier kwartiermakers vanuit de strafrechtsketen zijn aangesteld die

gezamenlijk een stuurgroep vormen om het aangekondigde offensief tegen de georganiseerde ondermijnende
criminaliteit verder gestalte te geven.

Wij spraken erover dat er naast de strafrechtsketen, behalve de Belastingdienst, nog tal van organisaties/instanties zijn
die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan dit integrale offensief. Ik noemde als voorbeeld de Belastingdienst, de

gemeenten, de VNG, het RDW, het Kadaster, de Kamers van Koophandel, grootbanken etc.

De aangestelde kwartiermakers zijn ieder onderdeel van hun eigen organisatie. Ik vertelde u dat het mij wenselijk lijkt

om met een onafhankelijke blik, los van de beperkende invloed van het eigen belang van elke betrokken organisatie, te

onderzoeken wat de meest adequate strategie is om de georganiseerde criminaliteit in de wielen te rijden. Dit

vereist enige afstand tot de bij het offensief betrokken partijen om de uiteindelijke plannen vorm te geven. Het spreekt
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voor zich dat een en ander in goed overleg moet gaan met de betrokken instanties, rekening houdend met de redelijke

mogelijkheden van eenieder, liefst in een korte lijn met de minister/het ministerie.

Daarbij is een overall analyse en overzicht van de problematiek noodzakelijk. Volgens de Contourennota gaat het op te

richten Multidisciplinair Interventie Team acteren op basis van analyses van beschikbare (inter)nationale data door een

Multidisciplinair Intelligence Team. Ik schreefde minister al dat inzicht in de werkwijze van de criminele ondermijnende

samenwerkingsverbanden, duidelijx maakt naar welke data/informatie gezocht moet worden. Belangrijk is te weten

welke organisatie/instantie welke van deze benodigde data/informatie heeft, en ook of de bereidheid en dejuridische
en technische mogelijkheden bestaan om deze vervolgens te verstrekken aan het Multidisciplinair Intelligence Team. (Ik
vertelde u in dit kader dat ik onder de indruk ben van de mogelijkheden en kennis van de afdeling Datafundamenten &

Analystics van de Belastingdienst). Ten behoeve van repressieve en preventieve interventies zal in kaart moeten worden

gebracht wie welke interventies onder welke voorwaarden in huis heeft en of, c.q. in hoeverre, de bereidheid en

Capaciteit aanwezig is om deze in te zetten. Daarnaast is onderzoek nodig hoe de poortwachters hun taak beter kunnen

vervullen.

Voorts zal de noodzakelijke samenwerking tussen de betrokken organisaties en het Multidisciplinair Interventie Team

tot stand moet worden gebracht en ingericht. De te onderzoeken data en de resultaten daarvan zullen moeten worden

gestuurd en gewogen. De uitkomsten daarvan dienen te worden uitgezet ten behoeve van repressieve en/of

preventieve interventies. En niet onbelangrijk, er zal een terugkoppeling moeten komen om zicht en controle te houden

en kennis te verzamelen, waarmee knelpunten kunnen worden opgelost en bedrijfsmatige (uitrol)processen kunnen

worden ontwikkeld.

Ik begreep van u dat de stuurgroep op dit moment werkt aan een plan voor het aangekondigde offensief. Ik zei u al dat

ik aan dit offensief graag een bijdrage had willen leveren, omdat het thema mij ter harte gaat. Indien ik de minister en

het ministerie daarbij op enig moment nog terzijde kan staan in een onderzoekende, adviserende en

enthousiasmerende rol in samenspraak met (de kwartiermakers van) de betrokken organisaties, weet u mij te vinden.

Die rol heb ik vaak vervuld in mijn eerdere functie als| 5.1.2€

(overigens in nauw contact met uw ministerie), en is mij op het lijf geschreven.

Deze mail stuur ik cc aan minister Grapperhaus, omdat u het telefonisch gesprek afgelopen dinsdagavond namens hem

hebt gevoerd.

Met vriendelijke groet,
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To: [6.1.20], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_51.2e |@minjenv.nl];[Eze +

BD/DCOM/P&B] e Pminjenv.nl]

From: |5.1.2e|. - BD/DRC/GC

Sent: Tue 12/3/2019 1:11:44 PM

Subject: Ondermijning - plan

Received: Tue 12/3/2019 1:11:45 PM

Ondermijning.docx
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Aanpak communicatie breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (concept)

Inleiding

Na de moord op advocaat [5125] is de roep om een nog stevigere aanpak van ondermijning

steeds luider geworden. Om die aanpak te schetsen werd in oktober een breed offensief tegen

georganiseerde ondermijnende criminaliteit gelanceerd. Dat plan is gebaseerd op de pijlers

voorkomen, oprollen en afpakken, en bestaat uit een aantal elementen:

e =©Oprichting van een landelijk interventieteam;

e = Versterking inlichtingenpositie;
e =©Versterking stelsel bewaken en beveiligen;

e Gezamenlijke inzet preventie.

Begin november is er €110 miljoen extra voor de aanpak van ondermijning aangekondigd,

incidenteel. In het voorjaar volgt een meer gedetailleerde uitwerking van het brede offensief en

hopelijk structurele financiering.

Doelgroep
e Algemeen publiek.

e Stakeholders: strafrechtketen, politie, andere partners in het plan (FIOD, Douane), Tweede

Kamer.

Doelstellingen
e Doelgroepen begrijpen dat er drugscriminaliteit samenhangt met andere vormen van

criminaliteit (bijv. witwassen, wapen- en mensenhandel), dat we dat georganiseerde

ondermijnende criminaliteit noemen en dat de aanpak een lange adem en focus vereist;

e Algemeen publiek weet van de intensivering en kan indien gewenst gemakkelijk extra informatie

vinden (informeren); begrijpt dat hier een grote stap wordt gezet (overtuigen);
® Secundaire doelgroep weet van het plan (informeren); stakeholders weten wat ze kunnen

verwachten (handelingsperspectief);

Uitgangspunten

e Waar nuttig/mogelijk trekken we op met onze partners in de aanpak van ondermijning;

e We benadrukken de urgentie en het belang door de links tussen verschillende vormen van

criminaliteit te laten zien;

e = =6Tegelijkertijd vieren we vooruitgang; het recht zal zegevieren.

Kernboodschap

Algemeen

Het kabinet zet een breed offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met een

meerjarige strategie wordt ingezet op versterking van de aanpak van de criminele (drugs)industrie
en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen,

intimidaties en liquidaties waardoor ondermijning dreigt. We moeten opkomen voor onze

rechtsstaat en de integriteit van onze infrastructuur.

Aanpak

@ = Oprollen: we rollen de grote criminele kopstukken en netwerken op door te investeren in een

landelijk team dat de aanpak van drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair,

lokaal en regionaal verbonden maar internationaal georiénteerd.

e = Afpakken: we investeren in intelligence, samenwerking en informatie-uitwisseling om nog beter

zicht te krijgen op criminele financiéle en logistieke stromen.

e Voorkomen: we werken samen om onze economie en wijken weerbaar te maken en kwetsbare

jongeren te behoeden voor het criminele pad.
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e Bewaken en beveiligen: we investeren in bewaken en beveiligen om te waarborgen dat mensen

in onze rechtsstaat hun beroepen uit kunnen blijven oefenen.

Kansen

e =Toont daadkracht: snel aan de slag gegaan.
e = Instanties zijn zich steeds meer bewust van het probleem en hun rol; we kunnen gebruik maken

van het vliegwieleffect.

Risico’s

e Tot nog toe weinig concrete resultaten van uitgedeelde €100 miljoen: werkt de aanpak

Uberhaupt wel?

e Plan breed offensief weinig concreet — dit zijn nog maar contouren.

Landelij

Uitwerking €110 miljoen extra

e Boegbeeldvideo’s o.b.v. pijlers offensief

We gaan verder met het maken van video’s over de mensen die de aanpak van ondermijning in de

praktijk brengen. Daarbij staan de pijlers van de contourenbrief centraal. Op de planning voor de

komende tijd staan nu: StudentAlert (onderwijs Oost-Nederland), medewerker Straatwaarde

(preventieproject in Utrecht), jeugdagent Etten-Leur. Dit breiden we uit met video’s gericht op de

pijlers afpakken en oprollen.

Actie.
> StudentAlert “

>» Haven muiden “

> Jeugdagent anuari)
> Straatwaarde Utrecht > (februari)
> Verder brainstormen over

oO Afpakken: i.s.m.| 5.1.2e [ 512e |a> size]
oO Oprollen:|5-1.2e [ 5.1.2e |p (actie} 24?)

© = Ontwikkeling infographic

We ontwikkelen een infographic over het brede offensief, zodat geinteresseerden in één oogopslag
kunnen zien waar die uit bestaat.

Tegengaan normalisering van drugs

e@ Campagne i.s.m. VWS

Met behulp van de nieuwste inzichten over het voeren van effectieve campagnes bekijken we de

mogelijkheden om de normalisering van drugs tegen te gaan. We houden hierbij rekening met de

invloed van afzenderschap op de effectiviteit en de kennis en kunde van maatschappelijke en

hulpverleningsorganisaties en gemeenten in dit veld.

e Rondetafelgesprekken

In gesprek, evt. samen met de staatssecretaris VWS, met bijv. festivalorganisatoren, Zuidaskantoren,

clubeigenaren. Om kennis en inzichten op te halen, maar ook om hen aan te spreken op hun

verantwoordelijkheden bij het tegengaan van de normalisering van drugs. Daarnaast op bezoek gaan

bij een groot kantoor en de dialoog op een openbare plek aangaan kan de impact vergroten.

e = Onverwachte optredens

Spreken op plekken waar een wereld te winnen is, zoals festivals (bijv. Lowlands) en het congres van

de Jonge Democraten of Dwars.
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Publiek-private samenwerking uitlichten en versterken

e Campagne voor professionals

Op verschillende plekken in het land worden voorlichtingsavonden en campagnes gehouden om

ondernemers (elektriciens, makelaars, notarissen) bewust te maken van de kenmerken en gevaren

van ondermijnende criminaliteit en watje kunt doen alsje erin gezogen dreigt te worden. We

faciliteren is.m. het Aanjaagteam Anti-Ondermijning en andere platformen verdere uitwisseling

tussen de verschillende regio’s om deze initiatieven breder te trekken. Verder kijken we of het nodig

is om een gecentraliseerde campagne voor specifieke doelgroepen (zoals notarissen) op te zetten.

e = Publiek-private werkbezoeken met inspirerende voorbeelden

Er liggen al een aantal verzoeken om op werkbezoekte gaan, om goede voorbeelden in beeld te

brengen. Aandacht voor branches kan door gezamenlijke werkbezoeken: o.a. Sociaal Werk

Nederland, Transport & Logistiek Nederland, Algemene Nederlandse Kappers Organisatie,

Beveiligingsbranche. Hierbij past ook samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland in navolging

van het pamflet wat zij hebben gepubliceerd.

Regionaal

Voortgang van de €100 miljoen (2018) in beeld brengen
e Regiobezoeken voortzetten

De projecten gefinancierd vanuit de versterkingsgelden hebben de eerste stappen gezet. We gaan

verder met werkbezoeken bij projecten waar bevlogen mensen vertellen over hun probleemanalyse
en aanpak. In het najaar van 2020 verleggen we de focus naar werkbezoeken op plekken waar

concrete resultaten zijn bereikt.

® =©Preventieve gastcolleges/gesprekken

Met behulp van de €100 miljoen zijn er initiatieven opgezet, zoals Samen Weerbaar in Oost-

Nederland, waarbij burgerschapsonderwijs wordt uitgebreid met informatie over ondermijning. Met

het overnemen van een les burgerschapsonderwijs kunt u in gesprek gaan met leerlingen over wat

ze tegenkomen in hun omgeving en hoe ze zich daar weerbaar tegen kunnen maken.

e

Conceptplanning

Datum Onderwerp

November 2019

13 nov AO Georganiseerde Criminaliteit

17 nov Media: Optreden WNL op Zondag

18 nov Werkbezoek Oost-NL: casusbespreking bij politie & gesprek met

vertegenwoordigers StudentAlert

19-20 nov Begrotingsbehandeling

e = Foto’s: haven Umuiden

e Video: StudentAlert (onderwijs tegen ondermijning)

December 2019

Lancering protocol gegevensdeling door Aanjaagteam Anti-Ondermijning

e Foto’s: oefendrugslab politie

Januari 2020

9 jan 2020 | Werkbezoek Training “Omgaan met intimidatie en bedreiging”, samen met

burgemeester Jorritsma

Werkbezoek Kick-off integrale aanpak ondermijning Utrecht-Zuid + project

Straatwaarde (+ Woerden?)

29 jan 2020 |Werkbezoek Gemeente Velsen: o.a. haven van Umuiden.



@ Video: project Straatwaarde Utrecht

Februari 2020

Werkbezoek Bedrijventerrein Westpoort (Amsterdam)

Werkbezoek i.s.m. Sociaal Werk NL: jeugdzorg, kinderopvang etc. spelen rol in

aanpak ondermijning via preventie

Maart 2020

Voorjaarsnota
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[ize] app ee ee |@om.nij;[___5.428 \Regioburgemeesters)'{_5:12e |@regioburgemeesters.ni];|_ 5-128 |5.1.28 | (5124) 5.1.2¢ politie.nl]
Ce: 8.1.28| Fi2f|5.12e]- BD/DGPenV/PPBT/PBOL__512e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e], IE 2ej2e | BD/DGPenWStaf

Sent: Wed 4 30:56 PM

Subject: Oplegger Ondermijning
Received: Wed 12/4/2019 2:30:57 PM

05.a.1 Oplegger MIT en BOTOC.docx

Beste
[5

5.1.26 |, [5.1.2e |,
Zie bijgaand de oplegger ondermijning. Inhoudelijke opmerkingen graag aan de dossierhouder: [5.1.2e|,
Met vriendelijke groet,

[_§12e | 5.1.2e

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv
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Vergadering: 16 december 2019

Betreft: Ondermijning

Agendapunt: 05

Bijlagen: Niet van toepassing

* Ter informatie

v Ter bespreking
* Ter besluitvorming

Aan de leden van het LOVP wordt gevraagd

Kennis te nemen van de contouren van het MIT (eerste pijler), preventie (tweede

pijler) en een reflectie te geven op de hoofdlijnen van de strategie.

Aanleiding

Tijdens het LOVP van 28 oktober jl. heeft u kennisgenomen van de contouren van het

‘breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit’, zoals vermeld in

mijn brieven d.d. 18 oktober en 4 novemberjl.aan de Tweede Kamer. Voor de

financiering van het offensief heeft het kabinet€ 110 miljoen incidenteel uitgetrokken.

Bij voorjaarsnota 2020 moet er een nader uitgewerkt plan (incl. een structurele

financiéle claim) liggen. Tot die tijd zullen geen onomkeerbare stappen worden gezet.
Deze maatregelen komen bovenop de stevige impuls die gegeven is met het eenmalig

ondermijningsfonds (€ 100 miljoen incidenteel en € 10 miljoen structurele middelen)
voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de € 291

miljoen structureel ter versterking van de politiecapaciteit, waaronder rechercheurs

voor de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning.

Met het breed offensief wordt ingezet op een zestal pijlers die zowel de repressieve als

preventieve aanpak beogen te versterken. Het gaat kortgezegd om: oprollen,
afpakken en voorkomen. Directe aanleiding voor het offensief was de tijdens de

Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en

Dijkhoff (VVD) als reactie op de moord op [515 | $15] advocaat van

kroongetuige ki zele De eerste pijler betreft de versterking van de slagkracht door de

oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT zal

worden ondergebracht bij de landelijke eenheid van de politie en staat onder gezag

van het Landelijk en Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het team zal

bestaan uit gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten van in ieder geval: politie, KMar

en FIOD op het gebied van financiéle, digitale en internationale opsporing. De Douane

sluit aan bij het MIT. Afhankelijk van het beschikbaar Komen van structurele

financiering komt capaciteit van het MIT bovenop de bestaande capaciteit.

Deze pijler wordt momenteel nader uitgewerkt door een werkgroep van

kwartiermakers van de betrokken (bijzondere) opsporing- en handhavingsorganisaties

(politie, FIOD, KMar, Douane en OM). Hierbij wordt ook de versterking van de

informatiepositie (‘intelligence’) van en in het MIT betrokken. Vanzelfsprekend vindt

hierbij nauwe afstemming plaats met de regionale eenheden en

arrondissementsparketten.

De vijfde pijler betreft een gezamenlijke inzet op preventie. De inzet vraagt om een

balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale

keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Er wordt samen opgetrokken met de

departementen van BZK, OCW, VWS en SZW. Voorkomen moet worden dat jeugd de

zware en georganiseerde criminaliteit in wordt getrokken. Dit wordt gedaan door in te
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zetten op het verstevigen van de sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en

bijdrage aan de samenleving en het weerbaarder maken van professionals in het

sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein. Deze aanpak moet optimaal samenspel
vormen van preventie en repressie en daarbij samenhang tussen het bestuur, het

sociaal domein en het veiligheidsdomein. Drie sporen staan centraal: dadergericht,

slachtoffergericht en situationeel.

Toelichting:

Versterken slagkracht, oprichting MIT

De kwartiermakers van de betrokken organisaties hebben aangegeven dat de plannen
voor het MIT momenteel ontwikkeling zijn. De uitwerking van het MIT zal plaatsvinden
conform de contouren zoals geschetst in de TK brief en bijlage van 18 oktoberjl.

Het MIT geeft een extra impuls aan de integrale aanpak van de georganiseerde,

ondermijnende criminaliteit. Het MIT is een nieuw en multidisciplinair team dat

aanvullend is op de bestaande aanpak en de bestaande politiecapaciteit (van de

regionale eenheden en de landelijke eenheid). Zo richten de multidisciplinaire HARC-

teams zich bijvoorbeeld cp het onderscheppen van drugstransporten in de

Rotterdamse Haven, de regionale recherchediensten zich 0.a. op het oplossen van

liquidaties en het oprollen van criminele netwerken, waaronder drugs, en richt de

Dienst Landelijke Recherche zich op ontmantelen van internationale criminele

netwerken en de manhunt op . De uitdrukkelijke opdracht aan het MIT is

om het criminele bedrijfsproces duurzaam te verstoren, crimineel vermogenaf te
pakken en barriéres op te werpen voor (toekomstig) crimineel handelen. Daarbij ligt

de focus op de criminele geldstromen binnen de criminele netwerken, de (digitale en

fysieke) logistieke knooppunten en (inter-)nationale samenwerking (zowel met publiek-

private partijen als met soortgelijke opsporingsdiensten binnen het koninkrijk en

wereldwijd). Het MIT werkt -

naar voorbeeld van het Team High Tech Crime (THTC) -

data-gedreven en beschikt over state-of-the-art technologische middelen. Het doel is

om synergie te laten ontstaan tussen de activiteiten op verschillende niveaus waarbij

het effect van het geheel groter is dan de som der delen.

Ten behoeve van de startfase zal - met de incidentele gelden - worden gestart met

het vormgeven van een multidisciplinair team van intelligencespecialisten. Ook zal

worden bezien of de bestaande combi-teams van politie en FIOD volgens

uitgangspunten van het MIT kunnen worden vormgegeven. De benodigde capaciteit

hiervoor zal zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, worden aangetrokken. Het op

beperkte schaal betrekken van politiecapaciteit uit de regionale eenheden zal altijd in

afstemming met de regionale eenheden plaatsvinden waarbij rekening wordt

gehouden met de krapte van de capaciteit in die eenheden.

Gezamenlijke inzet op preventie
Effectief tegengaan van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt naast

repressie ook om preventief beleid. Er wordt gezamenlijk opgetrokken met de

ministeries van BZK, OCW, SZW, VWS, lokale partners en het bedrijfsleven. De lokale

noodzaak en behoeften zijn hierbij leidend. Het gemeenschappelijke doel is

verhinderen dat jongeren en andere kwetsbare personen worden geintimideerd en/of
verleid om af te glijden naar criminaliteit.
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De komende periode wordt de aanpak met alle betrokken partijen verder uitgewerkt:

wat willen we bereiken, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen. De aanpak in

Rotterdam-Zuid dient als een succesvol voorbeeld. Er wordt ingezet op de sporen

onderwijs, werken, wonen en veiligheid met de insteek om deze aanpak verder te

ontwikkelen.

Vervolg

Op 10 februari a.s. zullen de uitgewerkte plannen ter bespreking aan het LOVP worden

voorgelegd. Bij Voorjaarsnota 2020 zal de Tweede Kamer worden geinformeerd over

de uitgewerkte plannen in het kader van het breed offensief tegen de georganiseerde

ondermijnende criminaliteit.
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To: 5.1.2e
| iq 61.2e [| 5.12e |@minjenv.nl]

Ce: 5.4.2e | pf] 5.1.2e | - BD/DRC/GC! 5.1.2e |@minjenv.nl]; 5.1.28 512e

BD/DVBIIV] 5.1.2€ @minjenv.nl];[ 5.1.2e |, £124, [51.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e  |@minjenv.nl]

From: (6.1.2e][5.1.2e[2e |BD/DGPenWStaf

Sent: Tue 12/10/2019 1:20:06 PM

Subject: LOVP/SBV > ondermijning

Received: Tue 12/10/2019 1:20:07 PM

Q5.a.1 Oplegger ondermijning.pdf
00. Agenda LOVP 16 december 2019 pdf

Beste[ 5128]
Zie onderstaande mail van rz], Lukt het jullie om morgen voor 16.00 uur een aantal punten voor de annotatie van

de minister aan te leveren over het programma ondermijning? Dit zal hij dan gebruiken als introductie van het

onderwerp in het LOVP. Vervolgens gaan we verder in op: MIT, preventie en intelligence.
Hoor graag of dit lukt en bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

5.1.26

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjeny.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

5.1.26 || 5.122} BD/DVvB/Iv

Verzonden: maandag 9 december 2019 11:33

[&42e|-epyovenv;[_8120 |_|

In het LOVP van maandag 16 december staat het ‘offensief tegen ondermijning’ geagendeerd (12 uur
- 12:30 uur).

Later is besloten om de genodigden van het SBV ook bij dit punt te laten aansluiten, gelet op feit dat beide gremia
hier betrokken bij zijn. Zie voor de volledigheid de agenda en oplegger van het LOVP op dit onderwerp. In het SBV

zit ook het OM, de VNG en de Minister van BZK.

Ik heb zojuist met DGPOL besproken dat het goed is als MJenV een algemene (brede) inleiding geeft en daar raakt

aan de facetten van BOTOC, in ieder geval: het MIT, de intelligence en de preventie paragraaf. De kwartiermaker

van het MIT sluit ook aan om een toelichting te geven. [526 | zal ook aansluiten (maar dat geldt ook in algemene
zin voor alle SBV’s aangezien DVB secretaris-rol heeft).
Wil jij ook aansluiten bij dit agendapunt?

Groet,

0091
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Vergadering: 16 december 2019

Betreft: Ondermijning

Agendapunt: 05

Bijlagen: Niet van toepassing

O Ter informatie

v Ter bespreking
0 Ter besluitvorming

Aan de leden van het LOVP wordt gevraagd

Kennis te nemen van de contouren van het MIT (eerste pijler), preventie (tweede
pijler) en een reflectie te geven op de hoofdlijnen van de strategie.

Aanleiding

Tijdens het LOVP van 28 oktoberjl, heeft u kennisgenomen van de contouren van het

‘preed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit’, zoals vermeld in

mijn brieven d.d. 18 oktober en 4 novemberjl.aan de Tweede Kamer. Voor de

financiering van het offensief heeft het kabinet€ 110 miljoen incidenteel uitgetrokken.
Bij voorjaarsnota 2020 moet er een nader uitgewerkt plan (incl. een structurele

financiéle claim) liggen. Tot die tijd zullen geen onomkeerbare stappen worden gezet.
Deze maatregelen komen bovenop de stevige impuls die gegeven is met het eenmalig

ondermijningsfonds (€ 100 miljoen incidenteel en € 10 miljoen structurele middelen)
voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de € 291

miljoen structureel ter versterking van de politiecapaciteit, waaronder rechercheurs

voor de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning.

Met het breed offensief wordt ingezet op een zestal pijlers die zowel de repressieve als

preventieve aanpak beogen te versterken. Het gaat kortgezegd om: oprollen,
afpakken en voorkomen. Directe aanleiding voor het offensief was de tijdens de

Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en

Dijkhoff (VVD) als reactie op de moord op[ 5.15 [515|, advocaat van

kroongetuige De eerste pijler betreft de versterking van de slagkracht door de

oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT zal

worden ondergebracht bij de landelijke eenheid van de politie en staat onder gezag
van het Landelijk en Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het team zal

bestaan uit gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten van in ieder geval: politie, KMar

en FIOD op het gebied van financiéle, digitale en internationale opsporing. De Douane

sluit aan bij het MIT. Afhankelijk van het beschikbaar komen van structurele

financiering komt capaciteit van het MIT bovenop de bestaande capaciteit.

Deze pijler wordt momenteel nader uitgewerkt door een werkgroep van

kwartiermakers van de betrokken (bijzondere) opsporing- en handhavingsorganisaties
(politie, FIOD, KMar, Douane en OM). Hierbij wordt ook de versterking van de

informatiepositie Cintelligence’) van en in het MIT betrokken. Vanzelfsprekend vindt

hierbij nauwe afstemming plaats met de regionale eenheden en

arrondissementsparketten.

De vijfde pijler betreft een gezamenlijke inzet op preventie. De inzet vraagt om een

balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale

keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Er wordt samen opgetrokken met de

departementen van BZK, OCW, VWS en SZW. Voorkomen moet worden dat jeugd de

zware en georganiseerde criminaliteit in wordt getrokken. Dit wordt gedaan door in te

zetten op het verstevigen van de sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en
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bijdrage aan de samenleving en het weerbaarder maken van professionals in het

sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein. Deze aanpak moet optimaal samenspel
vormen van preventie en repressie en daarbij samenhang tussen het bestuur, het

sociaal domein en het veiligheidsdomein. Drie sporen staan centraal: dadergericht,
slachtoffergericht en situationeel.

Toelichting

Versterken slagkracht, oprichting MIT

De kwartiermakers van de betrokken organisaties hebben aangegeven dat de plannen
voor het MIT momenteel ontwikkeling zijn. De uitwerking van het MIT zal plaatsvinden
conform de contouren zoals geschetst in de TK brief en bijlage van 18 oktoberjl.

Het MIT geeft een extra impuls aan de integrale aanpak van de georganiseerde,
ondermijnende criminaliteit. Het MIT is een nieuw en multidisciplinair team dat

aanvullend is op de bestaande aanpak en de bestaande politiecapaciteit (van de

regionale eenheden en de landelijke eenheid). Zo richten de multidisciplinaire HARC-

teams zich bijvoorbeeld op het onderscheppen van drugstransporten in de

Rotterdamse Haven, de regionale recherchediensten zich o.a. op het oplossen van

liquidaties en het oprollen van criminele netwerken, waaronder drugs, en richt de

Dienst Landelijke Recherche zich op het ontmantelen van internationale criminele

netwerken en de manhunt op de De uitdrukkelijke opdracht aan het MIT is

om het criminele bedrijfsproces duurzaam te verstoren, crimineel vermogen af te

pakken en barriéres op te werpen voor (toekomstig) crimineel handelen. Daarbij ligt
de focus op de criminele geldstromen binnen de criminele netwerken, de (digitale en

fysieke) logistieke knooppunten en (inter-)nationale samenwerking (zowel met

publiek-private partijen als met soortgelijke opsporingsdiensten binnen het koninkrijk
en wereldwijd). Het MIT werkt - naar voorbeeld van het Team High Tech Crime (THTC)
- data-gedreven en beschikt over state-of-the-art technologische middelen. Het doel is

om synergie te laten ontstaan tussen de activiteiten op verschillende niveaus waarbij
het effect van het geheel groter is dan de som der delen.

Ten behoeve van de startfase zal - met de incidentele gelden - worden gestart met

het vormgeven van een multidisciplinair team van intelligencespecialisten. Ook zal

worden bezien of de bestaande combi-teams van politie en FIOD volgens
uitgangspunten van het MIT kunnen worden vormgegeven. De benodigde capaciteit
hiervoor zal zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, worden aangetrokken. Het op

beperkte schaal betrekken van politiecapaciteit uit de regionale eenheden zal altijd in

afstemming met de regionale eenheden plaatsvinden waarbij rekening wordt

gehouden met de krapte van de capaciteit in die eenheden.

Gezamenlijke inzet op preventie
Effectief teqengaan van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt naast

repressie ook om preventief beleid. Er wordt gezamenlijk opgetrokken met de

ministeries van BZK, OCW, SZW, VWS, lokale partners en het bedrijfsleven. De lokale

noodzaak en behoeften zijn hierbij leidend. Het onderwerp offensief ondermijning,
inclusief de preventieparagraaf, is ook teruggekomen in besprekingen met het

Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), G4, G40 en het platform middelgrote
gemeenten (M50). Ook de RIEC’s en het LIEC worden betrokken. Tevens vindt er

overleg met de VNG plaats over de wijze van betrokkenheid bij de uitwerking
gezamenlijke inzet op preventie. Het gemeenschappelijke doel is verhinderen dat

jongeren en andere kwetsbare personen worden geintimideerd en/of verleid om af te

glijden naar criminaliteit.



LANDELIJK OVERLEG VEILIGHEID EN POLITIE

De komende periode wordt de aanpak met alle betrokken partijen verder uitgewerkt:
wat willen we bereiken, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen. De aanpak in

Rotterdam-Zuid dient als een succesvol voorbeeld. Er wordt ingezet op de sporen

onderwijs, werken, wonen en veiligheid met de insteek om deze aanpak verder te

ontwikkelen.

Vervolg

Op 10 februari a.s. zullen de uitgewerkte plannen ter bespreking aan het LOVP worden

voorgelegd. Bij Voorjaarsnota 2020 zal de Tweede Kamer worden geinformeerd over

de uitgewerkte plannen in het kader van het breed offensief tegen de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit.
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To: 5.1.2e |[5.1.2e|-BD/DRC/GC[_5.1.2e @minjenv.nl];[5.1.2 |,
BD/DGPenV/PPBT/PBO _5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |, fiaf] 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Thur 12/12/2019 1:12:40 PM

Subject: Overleg minister - MIT

Received: Thur 12/12/2019 1:12:41 PM

29),
Bij deze informatie over het MIT voor het overleg van met minister.

Het cursieve is ter achtergrond, niet om te uiten richting minister.

Groet,

[5129]-

Intelligence

MIT

Specialisme

—Er is een stuurgroep ingericht bestaande uit:[ 5] 5.1.2e L(vz), [5-426] [5-12] [5.1.2e] (politie), [.1.2e][6.12e | (FIOD
5.1.2][ $.1.2e | (OM), [>.1.2ef.1.2e bf namens deze: [_5.1.2e [[_5.1.2e |(KMar),[ 5.1.2e |[5.12e |, of namens deze: [512

5.1.2e] (Douane). | 5.1.2e J is secretaris stuurgroep (samen met/5.1.2e|). De stuurgroep komt 3wekelijks bij elkaar.

o Voor de financiéle component van het MIT is in de stuurgroep een procedure vastgesteld.
oCommunicatie: afgesproken is om elkaar tijdig te informeren over interviews en/of berichtgeving in de media. Er zal

een algemene woordvoeringslijn voor het MIT worden geformuleerd. In de werkgroep zijn/worden de

communicatiemedewerkers van betrokken partners betrokken. In januari wordt een communicatie-

/woordvoeringslijn vastgesteld.
o Nog bekeken wordt in hoeverre en wanneer andere organisaties worden aangesloten bij de oprichting van het MIT.

—Onder de stuurgroep fungeert een werkgroep met kwartiermakers uit alle direct betrokken organisaties: [5.1.2e ][512+] (politie,
vz), (FIOD),[ §.1-2e |[ 6.1.26 | (OM), [1 2¢] [#2] (KMar), [ 5-1-2 |[6.1.2e} Douane). [5-1-2] en [ 5.1-2e 132 EI (P de

werkgroep (informatie, financién, planning etc.).
o De opdracht van de stuurgroep aan de werkgroep is vastgesteld. Daarin wordt de intelligence voor het MIT en de brede

intelligence (met relatie naar regio, pps, internationaal etc.) meegenamen.

o Er is een financiéle werkgroep bij de kwartiermakers waarin alle MIT deelnemers zijn vertegenwoordigd (en waaraan

twee medewerkers DFEZ van JenV worden toegevoegd).
o Door de werkgroep wordt eén voorstel gemaakt over de mogelijkheden van een zgn. vliegende start (wie kan wat

wanneer kan leveren).
o Gestart wordt met aantal fte intelligence.

—Vanuit het PAO is er structureel overleg van en met de betrokken organisaties en departementen (ministerie van

Financien en ministerie van Defensie).
—Kansen en bedreigingen:

o MITis unieke kans voor een multidisciplinair opsporingsteam waarin intel, tactiek en specialisme binnen 1 team worden

samengebracht om landelijke/internationale slagkracht te vergroten.
o Mogelijke bedreigingen zijn: verdeeldheid binnen palitie (intel-tactiek), kwaliteit politie.
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BOA

eee
nl]

Ce: 5.1.2e| [512] - BD/DGPenWALG/Algemeen|_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.26

| $1} [22], - BD/DGPenVW/PPBT

Sent: Fri 12/13/2019 10:14:21 AM

Subject: FW: brief eenheid Den Haag politiecapaciteit tb.v. LOVP

Received: Fri 12/13/2019 10:14:22 AM

politiecapaciteit.pdf

Dag Fred, hiermee is het kwartet compleet. Deze is voor de verandering rechtstreeks aan jou gericht en zal dus ook een

retour antwoord knijgen.
Brief zelf is een bekende reeks van observaties en analyse. Hier wat meer inzcomend op wat ze zelf moeten doen en al

gedaan hebben. Een opvallende is de zin over de ‘landelijke prioriteit’ ondermijning die ten koste gaat van de regionale
capaciteit. Dat blijft idioot om te lezen maar hier bedoelen ze waarschijnlijk de vrees om het MIT in te richten zonder dat

daar structurele extra middelen voor komen en dus ten koste van bestaande capaciteit. Jouw stelling is consequent, geen
middelen geen MIT en al die andere dingen uit BOTOC.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e |, 5

5.1.28

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

Van: | 5.1.26 kk 5.1.26 |@denhaagnl>
Datum: wijdag 13 dec. 2019 10:17 AM

Aan: 57.22| 19] [>] -BD/DGPeaVPPBT {8126 @minjonv:nl>
Onderwerp: brief eenheid Den Haag politiecapaciteit t-b.v. LOVP

Beste 5)5126]

Bijgaande briefis ontstaan op initiatiefvande gezamenlijke burgemeesters van de gemeenten in de Eenheid Den Haag en wordt

ook door het collectief gedragen. Anders dan in de andere G3, is het capaciteitsvraagstuk bij ons vooral regionaal ingestoken. We
hebben dus tot dusverre geen brief aan de Haagse gemeenteraad gestuurd. Gedachte is, om de briefte betrekken bij de bespreking
in het LOVP as. maandag. Zou jij ervoor kunnen zorgen dat de brief bij jullie in eigen huis (behalve bij jou) ook elders te bestemder

plekke komt? We laten het crigineel vandaag uiteraard bezorgen, maar het kan even duren voordat dat via de lijn op de uiteindelijke

bestemming komt, zo leert de ervaring......

Met dank en groet,

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindtu op: http:/Avww.denhaag-nl/disclaimer
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STEERING NOTE MINISTER JENV - LOVP 16 december 2019

ALGEMEEN - (11:00 — 11:30 uur)

Agendapunt 1: opening en mededelingen

ra U kunt aangeven dat dit LOVP slechts 90 minuten duurt i.p.v. de gebruikelijke 120

minuten. Hiermee is rekening gehouden bij het opstellen van de agenda en u heeft

de ambitie om met enige vaart het eerste agendapunt te bespreken. U wordt

geadviseerd om te proberen de aangegeven tijdsindicatie te handhaven.

U kunt aangeven dat vanaf 12.00 uur de (overige) leden van het Strategisch Beraad

Veiligheid (SBV) aansluiten om gezamenlijk het agendapunt ondermijning te

bespreken. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal hierbij

aanwezig zijn.

RBM (Nijmegen) en BM[__5.1.2e Valkenswaard) hebben zich afgemeld voor

dit LOVP. zal het LOVP eerder (12.00 uur) verlaten in verband

met een andere afspraak.

buiten verzoek
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buiten verzoek

Agendapunt 5: Ondermijning — (12:00 - 12:30 uur)

Om 12.00 uur komen de overige leden van het SBV binnen voor dit agendapunt.

zal de vergadering verlaten i.v.m. een andere afspraak.

> U kunt de leden van het SBV - de minister van BZK in het bijzonder - welkom heten

in de vergadering van het LOVP.

> Van u wordt een algemeen inleidend verhaal op het onderwerp verwacht (zie

onderstaand). De minister van BZK zal u aanvullen op het onderwerp preventie.

Tevens sluiten mw. (politie) en mw. (projectdirecteur ondermijning) aan

om u aan te vullen op respectievelijk MIT en preventie.

> De belangrijkste boodschap voor dit overleg is: Geen uitvoering van de BOTOC

plannen als er onverhoopt geen structureel geld komt. Voorkomen moet worden dat

nieuwe initiatieven, hoe goed ook, alleen kunnen door bestaande capaciteiten en

prioriteiten te kanabaliseren. Dit is de hoofdzorg die ze hebben, naast de inhoudelijke

vraagstukken van hoe het allemaal op elkaar gaat aansluiten, maar daar hebben ze

op zich ook geduld voor om dat in meer precisie te kunnen bespreken in het LOVP

van februari 2020.
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Algemene verhaallijn

> U kunt aangeven dat u in de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

voor een brede aanpak kiest en dat het een verdere versterking is van de aanpak

ondermijning.

> Het breed offensief zet in op een versterking van de landelijke en internationale

aanpak van ondermijning. Kortgezegd bestaat de landelijke aanpak uit: ‘oprollen,

afpakken en voorkomen’. U kunt benadrukken dat er een goede verbinding bestaat

tussen de plannen ter versterking van de regionale en landelijke aanpak.

> U kunt toelichten dat u vandaag in het LOVP de eerste contouren van uw plannen

uiteenzet en dat besluitvorming hierover in het LOVP van februari 2020 zal

plaatsvinden. De verschillende pijlers uit het BOTOC worden uitgewerkt met partners

onder leiding van JenV. Naar aanleiding van de aangenomen motie van GroenLinks

over het instellen van een nationaal coérdinator Ondermijning in de vorm van een

project-DG vindt momenteel nog besluitvorming plaats.

> Maar u bent heel duidelijk geweest: Zonder extra, structureel geld is er geen

uitvoering van de BOTOC-plannen. Deze extra aanpak van de ondermijning (door

sommige raar genoeg aangeduid als landelijke prioriteit, alsof dit niet voor alle

burgers van Nederland gebeurd, maar goed), kan en mag niet uitgevoerd worden

door te kanabaliseren op bestaande capaciteiten en prioriteiten.

> De gezagen blijven betrokken bij de invulling van de contouren door middel van de

geéigende gremia, zoals VNG, G4, G40 et cetera. Ook zal de naar voren geschoven

portefeuillehouder vanuit de Regioburgemeesters nauw betrokken zijn.

> U kunt beschrijven dat het multidisciplinair interventieteam (MIT) zich richt op het

structureel verstoren van bedrijfsprocessen van criminele organisaties en de plannen

voor het MIT momenteel in een werkgroep worden uitgewerkt door de

kwartiermakers van de betrokken organisaties.

> De preventiepijler richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van de

samenleving. U kunt aangeven dat een gebiedsgerichte aanpak hierbij onontbeerlijk

is en de Minister van BZK om een aanvulling vragen vanuit de bredere wijkaanpak.

> De ambitieuze beleidsagenda (de derde pijler) is bedoeld om meters te maken op de

moeilijke dossiers van informatiedelen, samenwerking met het buitenland,

kroongetuige regeling etc. etc.

> Tenslotte, kunt ude KC het woord geven voor een verdere toelichting op het MIT.

Het voor deze keer in dit LOVP, h t belangrijkste onderwerp van bespreking uit deze

drie pijlers.
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> De KC zal een korte toelichting geven en mw. (kwartiermaker politie)

introduceren.

Toelichting

Onderstaand op hoofdlijnen de spreekteksten op verschillende onderwerpen.

MIT

> De plannen voor het multidisciplinair interventieteam (MIT) worden momenteel in

een werkgroep uitgewerkt door de kwartiermakers van de betrokken organisaties

(politie, OM, Douane, FIOD en Koninklijke Marechaussee).

> Deze kwartiermakers rapporteren aan een ambtelijke stuurgroep waarin alle partners

zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep staat onder voorzitterschap van het

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

> Het MIT wordt in beginsel ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van politie en

onder het gezag van het Landelijke Parket en het Functioneel Parket van het OM.

> Zie bijlage 1 bij deze steering note voor de inbreng van Bureau Regioburgemeesters.

Preventie

> In het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een

belangrijke plek ingeruimd voor het vergroten van de weerbaarheid van de

samenleving.

> Om te verhinderen dat kwetsbare personen worden verleid af te glijden naar

criminaliteit, werken we aan het toekomstperspectief voor de bewoners.

> Dit doen we door in te zetten op het verstevigen van de sociale structuren, vergroten

van de kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving en het

weerbaarder maken van professionals in het sociale, onderwijs- en

veiligheidsdomein.

> Hierin werken het Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en private

partners, verenigd in onder meer het nationaal platform criminaliteitsbeheersing en

de platforms veilig ondernemen, samen om deze misstanden integraal en

systematisch aan te pakken. Een aantal elementen:

o De huidige aanpak is kennis-gedreven en wordt versterkt. Een belangrijk

startpunt zijn de leerervaringen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de

regionale intensiveringsgelden, en intensiveren we goede, lokale initiatieven.



o Er moet voldoende ruimte zijn voor gebiedsgericht maatwerk. Dit vraagt om een

balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen en lokale

keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk.

o Versterken slagkracht van professionals. Het doel is het vergroten van de

slagkracht en regelruimte van de sociaal werkers om schrijnende en vastgelopen

problematiek viot te trekken.

> In het voorjaar dient er een uitgewerkt plan te zijn. Hierbij worden ook de gezagen

betrokken. Het onderwerp is daarom onder meer teruggekomen in besprekingen

met: G4, G40 en het platform middelgrote gemeenten. Ook de VNG, RIEC’s en het

LIEC worden betrokken.

Kennis en inzicht

> Deversterking gaat van operationeel niveau (beter borgen link informatieorganisaties

en opsporing in operatién) tot strategisch niveau (beter zicht op criminele

fenomenen).

> Maar ook van intern (het gebruik van intelligence binnen individuele partners) tot

extern (de uitwisseling van informatie binnen netwerken).Voor een deel zal

intelligence in verbinding met de uitwerking van het MIT worden versterkt, vanuit de

gedachte dat tactische/operationele intelligence dicht bij de operatie moet liggen.

> Daarnaastis er behoefte aan meer strategische informatie (hoe ontwikkelt de

criminele industrie zich). Het ligt voor de hand dit dichter bij SBO / minister te

organiseren.

> Ook is er behoefte het netwerk rond informatie uitwisseling te verstevigen en

verbreden, in samenhang met de vraag aan welke informatieproducten op welk

niveau behoefte is. De bestaande RIEC/LIEC-structuur biedt hiertoe mogelijkheden,

met aandacht voor private partners. Dit moet nog verder worden uitgewerkt, in

overleg met de partners.

buiten verzoek

0096



Bijlage 1

Bureau Regioburgemeesters heeft in de voorbereiding op het LOVP aangegeven de

volgende vragen te hebben m.b.t. de oprichting van het MIT:

1. Omvang én onderverdeling van de capaciteit van de betrokken partners in het

MIT;

2. Governance: rol van het bestuur in de uitwerking van het offensief en de

verdeling van de gelden;

Financiering: verdeling van € 110 mln. over de pijlers en besteding;

Verbinding met de regio’s en de RIEC’s, en

Het weglekken van de beschikbare politiecapaciteit (kwantiteit en kwaliteit) uit de

regio’s.

Mw. (kwartiermaker politie) zal ingaan op de bovenstaande vragen met uitzondering

van de governance en de financiering.

De Tweede Kamer is hier nog niet over geinformeerd, maar desgewenst kunt u ten

aanzien van de governance en de financiering aangeven dat:

> Ermomenteel nog onzekerheid bestaat over het beschikbaar Komen van structureel

geld bij voorjaarsnota 2020;
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> Er momenteel nog wordt gewerkt aan de verdeling van de incidentele middelen over

de verschillende maatregelen, en

> Voor de oprichting van het MIT wordt gedacht aan een bedrag van € 25 min. en€ 7

min. voor de te verwachten keteneffecten.

> U zich binnen het kabinet blijft inzetten voor structurele financiering tegen

ondermijnende criminaliteit.
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To: - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: BD/DGPenV/PPM/EBF

Sent: Wed 12/18/2019 3:34:06 PM

Subject: suggestie mail]
Received: Wed 12/18/2019 3:34:07 PM

Hoi(5124
Hieronder een concept mail voor [+2] Wil jij aanvullen en afstemmen metf2? Ik neem aan dat jij de mail wil

versturen (maakt mij niet zo veel uit wie hem stuurt hoor)?
Alvast bedankt.

Groetjes,

Beste[ | 5.1.2e
|,

Samen met|_5.1.2e | (en[52] hebben we gekeken naar de opbouw van de claim voor structurele ondermijning,
onderdeel MIT (ca. 80 min.). Deze mail gaat dus niet in op de onderdelen bewaken en beveiligen en preventie.

Aangezien we de stukken pas laat hebben ontvangen hebben we nog geen volledige beoordeling kunnen maken,
maar hierbij ontvang je wel alvast onze overwegingen.

-De Politie (en Defensie een surplus) wil 39 fte tijdelijk in 2020 inzetten voor externe inhuur. We vragen onze af waarom

deze incidentele middelen geen onderdeel kunnen uitmaken van de 110 mln. incidenteel die ook bedoeld is om te starten

met het MIT. Ook vragen wij ons af of 39 fte externe inhuur wel in verhouding is met de 53 FTE die voor Politie, Defensie

en FIOD in dat zelfde jaar worden aangenomen. Overigens begrijpen wij dat externe inhuur wenselijk is alsje snel een

dergelijk team wil opzetten.
-Tevens lijkt het ons dubbelop dat politie voor kennis en inzicht (30 fte) en dynamische sturing (20 fte) claimt boven, terwijl

je deze juist overkoepelend wil bezien en wellicht ook voor een stuk minder kosten kan.

-Ook hebben wij vragen bij de verhoudingen van het aantal fte’s tussen de Politie (349 fte), defensie (30 fte) en FIOD (116)
FTE. Als je de meeste value for money wil, is het wellicht logischer om het aandeel FIOD te verhogen of in ieder geval
meer gelijkwaardig over de partijen te verdelen. Bovendien valt ons op dat gemiddeld gezien de kosten per fte per

organisatie flink uiteenlopen van 140K voor FIOD tot 217K voor defensie. Politie zit in het midden met 180K.

-Het is ons onduidelijk waarom de politie extra programmakosten claimt (3,9 min.) en waarom deze niet of uit de gewone

bedrijfsvoering kunnen komen dan wel al onderdee! zijn van de structurele fte’s claim.

-Voorts geeft de politie aan zelf de kosten voor ICT aanpassingen te dekken uit de materiéle component van de

normbedragen voor operationele sterkte. Dit is erg nobel. Echter in de normbedragen voor een OS zitten kosten voor

salaris, materieel, aspiranten en overhead (nos). De politie gaat ervan uit dat ze voor alle 350 fte een OS-bedrag kunnen

claimen, echter hierin zitten ook NOS-medewerkers en het is niet logische om voor de mensen ook én OS-norm te

hanteren.

-Daarnaast vragen wij ons af of de politie kan aansluiten bij bestaande initiatieven t.b.v. de ICT of dat dit een nieuw ICT

systeem moet worden. Als dit een nieuw systeem moet worden dan vragen wij of de kosten en de tijd die dit vraagt

geen belemmering vormen voor het z.s.m. starten van het MIT.

-Overigens ook goed om te weten is dat de structurele kosten voor Politieacademie niet in deze claim zijn verwerkt. Het is

van belang dat de nieuwe fte’s passen binnen de absorptiecapaciteit van de politie en dat hiermee rekening wordt

gehouden met de claim. Er enkel vanuit gaat dat de Taskforce Operationele sterkte dit oplost is onvoldoende.

Kort samenvattend ziet de structurele claim (in mln.) van de politie er als volgt uit:

2020 | 2021 2022 2023 2024 2025 Fte Kosten

per fte

Politie 21,3 33,3 48,8 59,9 63 63 349 180K

Totale flexibele 2,3 20,3 33,1 42,4 46,1 46,1 260

combi teams

Externe inhuur 7,4 - - - - - 39

Kennis en Inzicht 0,4 1,5 2,8 3,9 44 4,4 30

Dynamische sturing 0,3 1,1 2,0 2,7 3,1 3,1 20

en regie

Technische sociale 10,9 10,9 10,9 10,9 9.4 94 -

innovatie

Defensie 1,7 2,5 4,2 5,8 6,5 6,5 30 217K

FIOD 1,6 5,7 10,6 14,7 16,3 16,3 116 140K
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Totaal 24,6 42 63,6 80,4 85,8 85,8 495

Het lijkt ons logischer om de claim op te bouwen aan de hand van schema in het LOVP. Wij denken dan aan een tabel zoals

onderstaand. Vanwege tijdgebrek hebben we hier nog geen eerste invulling aan kunnen geven.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fte

Kennis en inzicht

Wv politie

Wv Defensie

Wv FIOD

Intelligence

wv. politie

Wv. Defensie

Wv FIOD

Specialisme

wv. politie

Wv. Defensie

Wy FIOD

Tactiek

wv. politie

Wv. Defensie

Wv FIOD
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/ALL 8.1.22 |@minjenv.nl]
From, [2124/5129
Sent: Tue 12/24/2019 10:50:21 PM

Subject: RE: Bericht uit Washington: december 2019

Received: Tue 12/24/2019 10:50:44 PM

Dank je wel, Ferd. Heel goede en hopelijk rustige dagen gewenst!
Hartelijke groet,
5.1.2e

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL + 5.1.2e @minjenv.ul>
Date: Tuesday. Dec 24, 2019. 3:17 PM

1To: | 5.1.2e |, 542], - BDDEIAEU<4 5.12e  |@minjenv.ni>

Ce: [5120] [5126 612e @minbuzanl>,| 512e || 612e | BD/DCOM/P&B E| 5.1.26 @minjenv.nk>

Subject: FW: Bericht uit Washington: december 2019

Zie vooral deel over senaat.

Mooi verslag dank!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[5.1.2e], [p12e] | §.1.2e \@minbuza.nl>

Datum: dinsdag 24 dec. 2019 23:12

Aan:[ 51.2e |@minbuzanl{ 51.2e |@minbuza.nl>

Kopie: WAS-JenV <_ 3-12e  [@minbuza.nl>

Onderwerp: Bericht uit Washington: december 2019

Bericht uit Washington: December 2019

1. Bezoek minister Grapperhaus aan Washington DC

‘Security is always seen as too much until the day it is not enough’, citeerde| 5.1.2e |
Federal Bureau of Investigation (FBI), 6¢én van zijn voorgangers,| §.1.2e |5.1.2e (1978-1987), tijdens het

bezoek van minister Grapperhaus aan Washington DC van 3 tot 6 december. Het gesprek, dat zo

onderhoudend was dat het met bijna een half uur uitliep, was tekenend voor de sfeer waarin het gehele
bezoek verliep. Naast[_5.1.2e| benadrukten| 5.1,2e [.51.2e fe |van het Department ofJustice, Acting
Administrator Uttam Dhillon van de Drugs Enforcement Administration (DEA) en drugs tsaar|5.1.2e|
[ 5.12e ]Office of National Drug Control Policy, de goede relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. De

net aangestelde Acting Secretary of Homeland Security (DHS), __®7{512e], was helaas op het laatste moment

verhinderd doordat hij naar het Witte Huis werd geroepen. De ministervan Justitie en Veiligheid (MJenV) werd

vergezeld door| 51.2e | 5.1.2e |
(NCTV) en[5.1.2e ]] 5.1.2€ |
(DEIA). Het doel van het bezoek was het versterken en bestendigen van de justitiéle en politiéle

samenwerkingsrelatie met de Verenigde Staten, met als hoofdthema’s: cybersecurity, drugs en de aanpak van
kindermisbruik. Van het bezoek is een uitgebreid verslag gemaakt. Hieruit volgen enkele hoofdpunten:

Op het gebied van cybersecurity en economische veiligheid sprak MJenV met diverse experts van bedrijven
en denktanks. Tijdens een diner op de residentie van ambassadeur| 51.2e |[_5.12e| ontmoette hij enkele

commissarissen van de door het congres ingestelde Cyberspace Solarium Commission, die in het voorjaar
2020 aanbevelingen zal doen voor een Amerikaanse national strategy for cyberspace. Enkele take aways van
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de verschillende gesprekken:
eInvesteer in Publiek-Private Samenwerking. De overheid kan onmogelijk cyberveiligheid garanderen.

Alleen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kan cyberveiligheid worden
bevorderd. Vertrouwen is daarbij van essentieel belang. Werk met incentives in plaats van sticks.

-Versterk awareness! De meeste schade wordt nog steeds aangericht door bekende dreigingen, door

gebrek aan basale cyberhygiéne en patching.
eDoorbreek silo’s, werk cross sectoraal, zodat sectoren samenwerken aan cyberveiligheid.

Gebruik playbooks en oefen gezamenilijk en veelvuldig.
¢ 100% cybersecurity bestaat niet. Dus werk aan herstelvermogen en consequence management.
eEr is nog veel naiviteit over de grote rol van China bij internationale cyberaanvallen en diefstal

van intellectual property. De VS beschikt al circa 30 jaar over het instrument Committee on Foreign
Investment in the United States (CFIUS), waarmee buitenlandse overnames van bedrijven (uit
vijandige landen) kunnen worden tegengehouden.

Op het gebied van quantum technologie is een wedloop gaande tussen China en het westen over de

vraag: Wie bouwt de eerste ‘code breaker without limits’?

«Bij het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van DHS werd uitleg gegeven over de

55 national critical functions die CISA, samen met bedrijven en stakeholders, heeft geidentificeerd als

de meest kritische functies in de samenleving, waarvan uitval zeer grote schade met zich brengt. Ook
de supply chain-risico’s worden hiervan in kaart gebracht.

a
of National Drug Control Policy, was zeer geinteresseerd in het Nederlandse

drugsbeleid. In 2020 zal hij een tegenbezoek brengen aan Nederland. Tijdens diverse gesprekken vertelde

MJenV over zijn beleid op het gebied van drugs en ondermijning, het onderzoek naar aanleiding van de moord

op [5-1.2e][ 5.12e | en de oprichting van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Dit leidde steevast tot

positieve reacties| 5.1.2€ |DEA was het meest expliciet in zijn steun voor het drugs-
en ondermijningsbeleid van MJenvV: ‘Our Officers are yours’, benadrukte hij. Afgesproken is om te

onderzoeken of de samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling nog verder kan worden verbeterd.

buiten verzoek
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buiten verzoek



buiten verzoek

Wij wensen jullie goede kerstdagen en een succesvol 2020!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
4200 Linnean Avenue N.W.

20008 Washington D.C.

Mob: +1(202)873-4057

@pasiort
NLintheUSA.com

75(’ YEARS

OF7 FREEDOM

G©@ NLintheuSA.com

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveliyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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To: $2} [5.126] - BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e|@minjenv.nl]
From: —([5.1.2e],|5.1.2e|2e| BD/DGPenW/Staf
Sent: Thur 1/9/2020 9:21:32 AM

Subject: SBV- 10 februari 2020

Received: Thur 1/9/2020 9:21:33 AM

Afspraken SBV 16 december - CONCEPT.docx

Hi [E728],
Is er voor 10 februari een TK-brief ‘offensief ondermijning’, zoals suggereert?
Met vriendelijke groet,

[8126|e 26

DG-staf Directoraat-Generaal Politie an Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[_81.2¢ _J@minieny.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

5.1.2e | 812e | BD/pvB/iv
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 16:31

12e|,|6.1.2e].2e  [BD/DGPenV/Stat
:[ 5.1.26 | BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: FW: SBV - 10 februari 2020

Hoi 2e
|,

In de bijlage trefje - ter informatie - het concept-verslag van het afgelopen SBV aan. Ik heb daar ook jouw verslag
aan toegevoegd voor het onderwerp ‘offensief onderwerp ondermijning’. Het eerstvolgende SBV is 10 februari,
evenals LOVP (toch?). De concept TK-brief ‘offensief ondermijning’ wordt zowel naar SBV als LOVP verstuurd begrijp
ik.

Wellicht is het dan weer een optie om de overleggen samen te voegen voor de bespreking van dit punt. Hoe staan

jullie daar tegenover? Kan mogelijk cok in DOBP even worden besproken volgende week (daar staan agenda’s SBV

en mogelijk LOVP geagendeerd), vandaar ook even cc.

Groet,
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0100

Concept

STRATEGISCH

BFERAAD

VEILIGHEID

Afspraken en toezeggingen (16 december 2019)

Aanwezig:

Rijk Gemeenten OM

Minister Knops Dhr. Van Zanen Niet aanwezig
Dhr. Weterings

Ondersteuning:

Mw. (Jenv) Ondersteuning:

Dhr. 5.1.2e
§.1.2

(verslag, Jenv)
©

Dhr.[_5.1.2e ](BZK)
Dhr.[5.1.2e |(BZK)

1. Bespreken ‘Bespreken ‘Breed Offensief Tegen Ondermijning’ samen met LOVP-

genodigden.
Het verslag (opgesteld t.b.v. het LOVP) van dit agendapunt is bijgevoegd bij dit

document.

2. Afsluiten van het LOVP

3. Openen van SBV & afspraken van SBV van 16 september 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid is verhinderd voor het SBV.

is eveneens verhinderd. De Minister van BZK zit derhalve het SBV voor. Geen

opmerkingen op het verslag.

4, Mededelingen:

buiten verzoek



0100

Concept

buiten verzoek



0100

Concept

Bijlage 1: verslag LOVP inzake ‘breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’ (reeds

afgestemd met OM en Regioburgemeesters)

De Minister van JenV heet de leden van het SBV en zijn collega van BZK in het

bijzonder welkom in het LOVP. Er wordt gesproken over de hoofdlijnen van het Breed

Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC). De invulling van de

contourennota's krijgt steeds verder vorm. De Minister van JenV benadrukt dat het

een breed offensief is en dat hat dan ook in vele gremia, zoals VNG, G4, G40 et

cetera besproken zal worden. Het mantra van de minister is: 'afpakken, oprollen,
maar zeker ook preventie'. Belangrijk hierin is het MIT. De noodzaak voor structureel

geld hiervoor is evident, want de inzet kan niet ten koste gaan van bestaande

capaciteit en prioriteiten. De Minister geeft aan dat dit traject een lange adem

vereist.

Minister Knops van BZK geeft aan dat de enige manier om dit te realiseren in

gezamenlijkheid is en noemt als voorbeeld Rotterdam Zuid. Structuur, regie en

heldere (lokale) verantwoordelijkheden zijn daarbij erg belangrijk. Voorts refereert

de Minister aan de ervaringen met jeugdzorg waar we van moeten leren. Dit vereist

een aanpak met meerdere departementen.

RBM Weterings spreekt namens het LOVP en de VNG steun uit voor BOTOC en

herkent de lange adem. Met de incidentele middelen zijn goede initiatieven door het

hele land gestimuleerd. Nu moeten de incidentele middelen structureel gemaakt
worden. RBM Weterings benadrukt dat het dan gaat om de eerdergenoemde € 100

min. incidentele middelen uit het ondermijningsfonds en de benodigde € 200 min.

voor BOTOC en kondigt een brief aan over dit onderwerp. RBM Wetering pleit voor op

cyber- financieel-economische criminaliteit toegespitste opleidingen aan de

Politieacademie. De RBMs willen graag inzage in de opbouw van het MIT om te

voorkomen dat er alsnog kannibalisatie optreedt.

Bij de wijxaanpak is het belangrijk om uit te gaan van goed functionerende lokale

initiatieven. De suggestie wordt gedaan om het Strategisch Beraad Ondermijning te

vragen om goede initiatieven aan te dragen, zodat andere gemeenten hiervan

kunnen leren. Aboutaleb vult aan dat er € 19 mld. omgaat in ondermijnende
criminaliteit en geeft aan dat er naast structureel geld (1) een barriére opgebouwd
moet worden om smckkel tegen te gaan via (lucht)havens en (2) wetgeving moet

aanpassen. RBM Wienen onderstreept de behoefte om regionale opbouw structureel

te maken. RBM Halsema sluit aan bij wat gezegd is en erkend Rotterdam Zuid als

succesvol voorbeeld. Daarnaast wijst zij de Minister op het fenomeen ‘shadow

banking’en de risico's daarvan. RBM Remkés vraagt naar de voortgang van het

wijzigingsvoorstel Bibob. De Minister geeft aan dat het parlement de behandeling
daarvan voor zich uit blijft schuiven en dat hij hen daarop zal aanspreken bij het

komende AO. RBM Halsema stelt voor om ook vanuit het LOVP een oproep te doen

dit voorstel snel te behandelen.

RBM Penn - te Strake vraagt naar de werking van het MIT in relatie tot lokaal. De KC

geeft aan dat MIT gericht is op het verstoren van criminele bedrijfspracessen|5.1.2e]
licht toe dat het MIT alleen goed zal functioneren in samenwerking met

eenheden. Het is een aanvulling op het bestaande.



To: 5.12e_|,fr2k[$.1.2e |

- BDIDRCIGC{__§.4.2e __|@minjenv.nl); [5.1-2e |, {74 [5.126],-
BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e  |@minjenv.nl];|_3.1.2e _|,]5.1.2e],- BD/DRC/GC| @minjenv.nl]

Ce: ;

|

- BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e  |@minjenv.nl]; Fray fi,
BD/DGPenV/PPBT| (@minjenv.nl]

From: 1. F412) [s.12e]-BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 1/10/2020 12:33:16 PM

Subject: RE: uitwerking politieke boodschap MIT

Received: Fri 1/10/2020 12:33:17 PM

Net in het kerndirecteurenoverleg afgesproken dat we voor het overleg met M op 16 januari een stand van zaken

notitie aanleveren over het MIT. Ik ben zelf niet bij dat overleg omdat ik dan nog in de west zit. is er hopelijk
wel bij. Eventueel is ook _5.1.2e |bereid om te vertellen waar we staan.

@ ik vind je notitie al een hele ordelijke invulling. Dus wat mij betreft is dit de basis voor die stand van

zaken notitie met misschien nog een blakje processtappen. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we M duidelijk maken

dat hij bij het MIT vroeg om iets anders dan meer van hetzelfde. Kilo’s en kerels blijft nog steeds een belangrijke

prioriteit maar dan van de LR en de DRR. Het MIT richt zich op de criminele bedrijfsprocessen en gaat op zoek naar

kwetsbaarheden om die vervolgens uit te buiten en daarmee de criminele organisatie te verstoren. Dit is

vernieuwend en potentieel super effectief maar leidt niet per sé tot heel veel meer mensen achter de tralies.

Ik vind het daarnaast ook aardig om expliciet te maken dat in het MIT waarschijnlijk ook belastingdienst blauw gaat

meedoen en dat naast andere onderdelen, het defensie cybercommando deel gaat uitmaken van het MIT. De focus

op verstoren en lamleggen van de bedrijfsprocessen van criminele organisaties zal ook innovaties met zich mee

brengen van interventie methoden die nu nog niet voorzien zijn.
Daarnaast is afgesproken dat we het oorspronkelijke tijdpad strak vasthouden. Dat betekent dat we het eindstuk

MIT (plan en financién) inleveren bij dgrr op vrijdag 24 oktober in de ochtend.

van:| 5.12e |f124, 5.1.2e
|

- BD/DRC/GC

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 09:10

Aan:| 5.1.2e |, +4, [512e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO; _5.1.2e |f

Onderwerp: uitwerking politieke boodschap MIT

Collega’s,

Op basis van concept plan van aanpak dat in december aan de stuurgroep MIT is voorgelegd en de inhoud van de

brieven aan de TK over het brede offensief heb ik alvast ean aanzet gedaan voor de bijlage 3 voor het

directeurenoverleg.
De bedragen van Douane, FIOD en Belastingdienst heb ik nog niet, vanuit minFin komt de claim vanochtend

nog binnen.

Ook de meest recente cijfers van politie heb ik niet.

¥Vanuit ministerie Defensie hebben we een totaal claim ontvangen die uitgesplitst wordt/moet worden.

vul jij aan daar waar kan? Maandag kunnen we er dan mee verder.

Groet,

[#25], - BD/DGPenV/PPBT;| _§.12e| [6.1.28], - BD/DRC/GC
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To: 6.1.2e |fral[ 6.1.2e
|

- BD/DRC/GC| 5.1.2e @minjenv.ni); [8.1.2e |, {+2 [5.126] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO|__5.1.2e  |@minjenv.ni[ 5.1.2e ||s*2e[1.2e | BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.28 |@minjenv.nil;
51.2e | |BDIDVEIBA] 8 12e  |@minjenv.nl] 5.128 BD/DRC/GC{ 512 __@minjenv.ni];| 5.1.2e |

brad. [8-4-2¢] 5.1.2e |@nctv.minjenv.nl]; [61241 +24| 5.1.2e $.1.2e |@netv.minjenv.ni];  5.12e |[ 5.1.2 |
BD/DVBIIV| 5.1.2€ J@minjenv.nl};|  5.1.2e  [ 5.1.2e [bis IV 5.1.2€ @minjenv.ni] 5.1.2e }
BD/DVBIIVIL 5.1.2e |@minjenv.ni];[| 5.1-2e | p12, - BD/DVB/IV[ ; \@minjenv.ni];
BD/DRC/GC[__5.12e minienv al [5.1.2e ]]5.7.2e] - BD/DREVTRI__5.1.2e |@minjenv.nl
BD/DRC/GC[_5-1.2e — [@minjenv.nl], [5-1-2e],+% F274 - BD/DRC/GCI_5-1.2e [@minjenv.nl]

BD/DRC/FO) 5.1.2e @minjenv_nl]; [5.1.2e |[5.7.2e| BD/DRC/GCH_5.1.2e |@minjenv nl]

Cc: [ $.1.2e | 5124, 5.1.2e @minjenv.nl]; 5" 2*|,[__§.12e | BD/DGRRISTAF[ _5.12e — @minjenv.ni]:
[5.1.20] [512] - BDIDRC/GC[I__5.1.2e — @minjenv.nl];[_5.1.2e | F+24 [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/ClusterAl. 5-1.2e |@minjenv.nl]:

5.1.2€ @minjenv.ni]
From: |5.12e|,i512] - BD/DRC/GC

Sent: Tue 1/14/2020 10:10:27 AM

Subject: Politieke verhaal breed offensief- eerste concept

Received: Tue 1/14/2020 10:10:29 AM

Politiek verhaal Breed Offensief- conceptversie 0.docx

Beste collega’s,
Hierbij ontvangen jullie een allereerste versie van het politieke verhaal van het brede offensief. Dit is dus een eerste

basis die nog veel verdere uitwerking verdient. Het helpt echter om een overzicht te krijgen en strategische lijnen
en verbindingen te kunnen maken. Het plan is om hier in het directeurenoverleg doorheen te lopen en afspraken te

maken over de aanscherping. Een versie na input willen we donderdag aan de minister voorleggen, om hem gevoel
te geven bij het concrete verhaal.

Jullié input is uiteraard zoveel mogelijk opgenomen en/of verwerkt, maar er zullen ongetwijfeld zaken ontbreken.

Die input ontvang ik graag in track changes. In het directeurenoverleg zullen hier ook procesafspraken over worden

gemaakt. Het idee is vooralsnog om dit stuk steeds aan te scherpen voor de gremia waar mee afgestemd moet

worden en uiteindelijk om te schrijven tot Kamerbrief/-brieven.
Via is het stuk ook verspreid richting directeuren.

Groet,
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1. Algemeen
Inleiding
De rechtsstaat staat onder druk. De georganiseerde misdaad mengt zich nadrukkelijk in de

bovenwereld, tot dodelijk geweld tegen de advocaat van een kroongetuige aan toe. Jongeren
worden in stadswijken geronseld om criminele klussen uit te voeren en omvangrijke internationale

geldstromen maken het mogelijk dat er grote sommen geld worden witgewassen.! Een verdere

versterking en vernieuwing van de aanpak is nodig en een logische volgende stap in het

kabinetsbeleid tegen ondermijning. Over de contouren van deze versterkte aanpak informeerde ik

de Kamer in oktober 2019, kort daarna gevolgd door het bericht dat het kabinet 110 miljoen euro

ter beschikking heeft gesteld. Hiermee kan de uitvoering tot begin 2021 worden gerealiseerd.
Middels deze brief informeer ik u over de langjarige uitwerking van dit brede offensief tegen

georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Deze uitgewerkte plannen vragen om een structurele

financiering als vervolg op de incidentele gelden en de middelen uit het Regeerakkoord.

Waar komen we vandaan?

De afgelopen vijftien jaren werden gekenmerkt door een verdergaande geintegreerde aanpak.

Samenwerking tussen ketenpartners is geintensiveerd en gemeenten hebben een grotere rol

gekregen. Met bijvoorbeeld de inrichting van het stelsel van Regionale Informatie en

Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum zijn hier ook effectieve en op

expertise gerichte structuren voor in het leven geroepen.

De in juli 2017 verschenen Toekomstagenda Ondermijning formuleerde de uitdagingen voor de

toekomst, zoals het vergroten van de integrale slagkracht, de aanpak van criminele markten, het

wegnemen van gelegenheidsstructuren en van de sociaal-maatschappelijke voedingsbodem en de

aanpassing aan de verdergaande technologisering.
*

Het huidige kabinet heeft de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vanaf de

start tot prioriteit gemaakt. Zo is er voor deze regeringsperiode een ondermijningsfonds van 100

miljoen euro beschikbaar gesteld, dat grotendeels gebruikt wordt om de lokale en regionale

aanpak stevig en innovatief te versterken, in lijn met de uitgangspunten van de Toekomstagenda.
Onder meer data-gedreven ondermijningslabs op basis van integrale RIEC-informatie, publiek-

private samenwerkingsinitiatieven en gezamenlijk afpakinzet op lokaal niveau? zorgen voor een

substantieel beter inzicht in ondermijnende criminaliteit en leiden tot veel meer slagkracht dan

voorheen.

Bovendien is een stevig pakket aan ondermijningswetgeving volop in ontwikkeling en deels al

gerealiseerd. Zoals ik weergaf in de voortgangsbrief van 11 november 2019, lopen er circa twintig

wetgevingstrajecten of initiatieven die onderdeel zijn van dit pakket, variérend van de uitbreiding
van afpakmogelijkheden tot de verruiming van sluitingsbevoegdheden van woningen en panden
door burgemeesters.

De mogelijkheden die door het ondermijningsfonds en het wetgevingspakket gecreéerd worden,
trekken de lijn van een zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als fiscale aanpak door. Dit met

de intelligence, kennis, expertise en inzet van zoveel mogelijk partners, waar nodig en mogelijk
ook uit de private sector.

Van lokaal naar internationaal

In de Toekomstagenda werd echter al geconstateerd dat er overal beweging nodig is, ‘lokaal,

regionaal, bovenregionaal, landelijk en (mogelijk) zelfs internationaal’. Dat was voorzichtig

geformuleerd, want op het nationale en internationale terrein is nog veel winstte boeken. De

schattingen van de georganiseerde drugsproductie, -import en -export zijn schrikbarend en dat

1
Opmerking: hoewel niet expliciet, staan deze drie voorbeelden voor de noodzaak tot

oprollen (moord), afpakken (geldstromen) en voorkomen (geronselde kinderen).
2
https: //www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/14/tk-bijlage-

toekomstagenda-ondermijning, een gezamenlijk product van politie, Openbaar
Ministerie, Belastingdienst en de regioburgemeesters, samen met de ministeries van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financién en Veiligheid en Justitie.
3

Nog betere voorbeelden toevoegen
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geldt niet minder voor de geschatte omvang van het witwassen in Nederland. Versterking van de

(inter)nationale fenomeengerichte aanpak is nodig om de regionale versterkingen recht te doen.

De versterking die ik nu in uitgewerkte vorm presenteer ziet er dan ook op om grootschalig en met

stevige middelen door te kunnen pakken, in verbinding met de eerdere versterkingen. Op die

manier ontstaat er een totaalaanpak, waarmee de georganiseerde criminaliteit lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal duurzaam teruggedrongen moet worden. Het devies is daarbij oprollen,
afpakken en voorkomen, waarbij expliciet gezocht wordt naar een goede balans tussen repressie

en preventie.

Concreet

Er wordt een hoogstaand team ingericht, dat zich met de best beschikbare (technologische)
middelen richt op het (internationaal) opsporen en vervolgen van sleutelfiguren en het oprollen
van grote criminele netwerken. Detectie en het onderscheppen van grote geldstromen moet er

daarbij voor zorgen dat crimineel geld afgepakt kan worden en zware criminelen dus ook financieel

uitgeschakeld worden in hun activiteiten.

De stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming worden substantieel versterkt, om

mensen die zich inzetten voor een optimaal functionerende rechtsstaat (burgemeesters, officieren

van justitie, rechters, journalisten) en getuigen maximale veiligheid en weerbaarheid te bieden.

Geweld moet worden voorkomen

De nationale aanpak van preventie van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt

uitgebreid voor een versterking op lokaal niveau. Kwetsbare mensen magen niet in de criminaliteit

getrokken worden. De sociaal-maatschappelijke voedingsbodem en gelegenheidsstructuren
moeten worden weggenomen.

Hierin past ook het tegengaan van normalisering van drugsgebruik. Het gebruik schadelijk is voor

de (volks)gezondheid en is faciliterend aan gewelddadige drugsproductie en -handel.

De informatiepositie van overheden en opsporingsinstanties wordt versterkt, door inzet op

wetenschap, strategie en tactiek. Hiermee wordt een brede verbetering, van de kwaliteit van

opsporingsonderzoeken tot de kwaliteit van beleid met betrekking tot de aanpak beoogd.

Tot slot kondig ik ondersteunende beleidsmaatregelen aan om de georganiseerde, ondermijnende
criminaliteit verder in te perken en om internationaal doelmatiger te acteren.

Middels deze hierna uitgewerkte maatregelen wordt een elkaar versterkend geheel gecreéerd
tussen een harde aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit enerzijds en

versterking van de preventie en weerbaarheid binnen de samenleving anderzijds.

Collectief offensief

De plannen hebben een breed draagvlak en zijn tot stand gekomen in samenwerking met de

ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financién, Binnenlandse Zaken en

Koninkrijsrelaties, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Tevens zijn tal van ketenpartners en andere partijen onderdeel van en

toegewijd aan dit brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.* Met elkaar

dringen we de zware misdaad terug.

2. Oprollen en afpakken

*
Het zou een mooi signaal kunnen zijn om alle betrokken partijen op te sommen, in

ieder geval op JenV-terrein. Moet dan wel uitputtend zijn (uitdagend), maar laat de

integraliteit en omvang goed zien.
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De aanhouding van[__6.1.2e__ jin Dubai laat niet voor het eerst zien dat verdachten van zware

misdrijven zich niets gelegen laten liggen aan landsgrenzen. Dat is niet verwonderlijk, omdat door

grootschalig internationaal te opereren de winsten uit criminele activiteiten astronomische vormen

aan kunnen nemen. Drugsproductie en —handel is daarom een omvangrijk internationaal

fenomeen. Om de uit dergelijke activiteiten verkregen gelden in de bovenwereld te kunnen

besteden, wordt gebruik gemaakt van complexe internationale witwascarrousels. Criminelen lopen
daarbij voorop in het gebruik van nieuwe technologieén om hun misdaden af te schermen en

verborgen te blijven. Moord en ander grof geweld wordt in dit geheel niet geschuwd.

De overheid moet dus ook op grote schaal en gebruikmakend van de meest geavanceerde

technologieén en informatiebronnen optreden, om criminele kopstukken op te pakken, grote

organisaties op te rollen en geldstromen te onderscheppen. Versterking is daarin noodzakelijk. Dit

dient plaats te vinden volgens het principe ‘één overheid’, in lin met de versterkingen uit het

ondermijningsfonds. Hierbij leidt nauwe samenwerking tussen verschillende partners, met elk hun

eigen expertise en informatiepositie, tot de meest effectieve onderzoeken en interventies.

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Aanleiding, doel en focus

Nederland kent een open economie, gunstige geografische ligging en een goede logistieke,
financiéle en digitale infrastructuur. Dit biedt ook de sterk geprofessionaliseerde georganiseerde
misdaad volop kansen, die ook gepakt worden. Het in het kader van de hier beschreven plannen in

opbouw zijnde Multidisciplinair Interventieteam (MIT) moet Nederland beter in staat stellen hier

een daadkrachtig antwoord op te formuleren. Het doel van het MIT is dan ook het duurzaam

verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, ook in het buitenland, door het

structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het

in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barriéres voor crimineel handelen

en voor het verkrijgen van crimineel geld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan

kwetsbaarheden in legale structuren.

De focus van het MIT is dan ook sterk internationaal, waarbij grote aandacht uitgaat naar bron-,

transit- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en naar logistieke knooppunten als

havens en vliegvelden. Het accent ligt daarbij op financiéle structuren en geldstromen, op

vermogensgericht opsporen.

Samenstelling en organisatie
Het MIT bestaat uit gelabelde en hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleide capaciteit van politie, de Fiscale

Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee (KMar), Douane,

Belastingdienst en Openbaar Ministerie (OM). Uitgangspunt is dat inzet en invulling van de

betrokken organisaties in het MIT op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt vanuit eigen

expertise, specialismen en vaardigheden. Bundeling van deze verschillende expertises,

specialismen en vaardigheden versterken het totale inzicht in criminele processen en draagt bij
aan de beoogde effect en impact. Het MIT werkt onder gezag van het Landelijke Parket (LP) en het

Functioneel Parket (FP) van het OM en zal worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de

Nationale Politie.

Het MIT is opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische

Opsporing (met name financiéle en digitale opsporing). Voor de overige benodigde specialismen,
onder meer werken onder dekmantel, observatie, forensica en arrestatie, zijn de betrokken

opsporingsinstanties met de gevraagde expertise aangewezen voor de inzet. Het uitgangspunt is

de verbinding met de benodigde specialismen binnen de moederorganisaties, in plaats van dit zelf

op te bouwen. Het MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande

intelligence- en opsporingsteams van OM, Politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere

bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. De

informatiediensten van Politie, FIOD, KMar en Douane blijven buiten het MIT gepositioneerd. Het

MIT maakt gebruik van informatie die binnen de opsporingsdiensten reeds aanwezig is; data-

warehouses van de opsporingsdiensten zijn steeds volledig beschikbaar voor het MIT.

5
Units met verschillende specialismen of op verschillende locaties?



Het MIT gaat bestaan uit een aantal units®, die indien nodig flexibel zijn in hun plaats van

vestiging. Deze units kunnen situationeel worden aangevuld met andere opsporingsinstanties zoals

de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Inspectie Leefomgeving en Transport

(ILT), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksrecherche en eventuele

daaraan gelieerde organisaties.

Bezien wordt op welke wijze geclausuleerd gebruik kan worden gemaakt van de speciale kennis en

expertise aanwezig bij de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD), specialistische
onderdelen van Defensie en de private sector.

Aanpak
De werkwijze van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair en systeem-,

fenomeen- en vermogensgericht. Vanuit een data-gedreven aanpak en vanuit een financiéle focus

wordt in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren zitten en hoe criminele

processen werken en/of hoe een fenomeen werkt (financieel, logistiek, relationeel,

bedrijfsstructuur e.d.). Uit dit beeld blijkt op welke wijze rechtmatige structuren kunnen

criminaliseren en welke interventies vanuit de multidisciplinaire aanpak kunnen worden ingezet
om het criminele businessmodel te treffen. Deze interventies kunnen divers zijn, waarbij gestreefd
wordt naar optimale afstemming tussen onder andere strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke,

bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-

)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief. Effectiviteit van de interventies is

daarbij leidend.

Het team maakt een begin met het afbreken van machtsposities van de criminele kopstukken
(‘joint targeting’) en de systematisch aanpak van sleutelfiguren, waaronder criminele kopstukken

en (financiéle en digitale) facilitators.

Het MIT is sterk internationaal georiénteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten

wereldwijd en binnen ons Koninkrijk. Het team maakt intensief gebruik van Joint Investigation
Teams en de expertise en verbindende faciliteiten van Europol. Ook zal het team parallel, waar

mogelijk, de informatie uitwisselen met landen buiten de EU en internationale organisaties met een

sterke informatiepositie in bron-, transit- en bestemmingslanden. Het doel is daarbij gezamenlijk
een sterke eigen informatiepositie op te bouwen voor meer doeltreffende interventies.

In aanvulling hierop wordt landelijk ingezet in een nog systematischere samenwerking tussen

overheidsdiensten, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en

toezichtsketen.

Beleid ten aanzien van afpakken®
Nederland dient voor criminelen financieel-economisch minder aantrekkelijk worden. De

faciliterende voorzieningen en partijen dienen te worden aangepakt. Criminele bedrijfsprocessen
en criminele verdienmodellen moeten continu worden gefrustreerd en criminele verdiensten dienen

meer dan nu het geval is te worden getraceerd en afgepakt. In het Plan van Aanpak Witwassen,

met de daarbij behorende structurele financiering en de vrijgemaakte 30 miljoen euro voor

afpakken zijn belangrijke stappen gezet. Onder meer om de operationele inzet van het MIT nog

effectiever te maken worden daar bovenop enkele intensiveringen gerealiseerd:
- Een breed arsenaal aan instrumenten wordt reeds ingezet zoals de bestaande

verbeurdverklaring in combinatie met de in Nederland brede mogelijkheden inzake

witwasverdenking, de afroomboete, de ontnemingsschikking en de ontnemingswetgeving.
Deze lijn wordt doorgezet waarbij versterking van de integrale samenwerking, het

financieel onderzoek en het beslagproces plaatsvindt.’”
- De wettelijke mogelijkheden tot snel langdurig toezicht en executie op crimineel vermogen

worden verruimd en de pragmatische aanpak van bestemmingslanden waar crimineel

vermogen wordt verhuld wordt opgevoerd met inachtneming van rechtstatelijke

waarborgen.®

°
Wat in deze passage gebeurt nu al en wat is nieuw?

7
Is dit een beleidsmaatregel of moet er gewoon effectiever gewerkt worden?

8
Is dit nieuw?
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De strafrechtelijke ketenpartners werken voorstellen uit voor het versterken van de inzet

van state of the art technologie voor het beter en sneller ontsluiten van reeds wettelijk
beschikbare informatie en verbeterde data-analyse.
Ook wordt onderzocht of de vereiste transparantie inzake de opsporingsaanpak bij
strafzaken op een dusdanige wijze kan worden ingericht dat de vereisten inzake

rechtsbescherming worden vervuld maar criminelen of hun facilitators niet een kijk in de

innovaties in de opsporingskeuken krijgen die de opsporing nadien belemmert.

Ketenpartners van opsporing tot executie en waar mogelijk samen met private partijen
zullen de (extra) mogelijkheden om de afgesproken vermogensdossiers over criminelen

sneller en vollediger op te bouwen in kaart brengen en waar wettelijk en technisch

mogelijk deze mogelijkheden gelijk toepassen.
Het beslagproces wordt verder geoptimaliseerd, waarbij wordt onderzocht op welke wijze
in beslag genomen vermogen sneller te gelde kan worden gemaakt. Mede in dat kader zal

opvalging van het in 2020 in gang gezette WODC-onderzoek naar versnelling van de

ontnemingsprocedure plaatsvinden. Daarnaast zal op basis van in het voorjaar 2020 af te

ronden vooronderzoek uitvoering worden gegeven aan verbetering van de

informatiemanagement van het beslagproces, inclusief het realiseren van een track-and-

trace-systeem voor het volgen van in beslag genomen vermogensbestanddelen.?
Ook zullen ‘best practices’ voor verstoring van criminele bedrijfsprocessen verder in kaart

worden gebracht en zal dit worden betrokken bij de invulling van de integrale afpakmonitor
die in 2020 zal worden getest.

3. Voorkomen

Naast het opsporen en hard aanpakken van georganiseerde criminelen en criminele structuren,

ziet het ingezette offensief tegelijk op het voorkomen van geweld. Voor het goed functioneren van

de rechtsstaat is het essentieel dat advocaten, officieren van justitie, rechters, politieagenten,

°
Dit punt is nog erg vaag.
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journalisten en alle andere personen die een rol hebben in de reactie op georganiseerde misdaad,
hun werk veilig en zoveel mogelijk zonder angst kunnen doen. Juist bij een versterking van de

bestrijding is daarom ook een versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en

Getuigenbescherming nodig.

Ook op heel andere schaal is voorkomen essentieel. In (stads)wijken en op scholen worden

jongeren en zelfs kinderen, soms slechts acht jaar oud, geronseld om criminele hand- en

spandiensten te verrichten. Eenmaal in de criminaliteit getrokken, is het ontzettend lastig daar

weer uit te komen. Dreigementen, verleiding door grote sommen geld en dure spullen en

vervreemding van de samenleving leiden veel te vaak tot volledig criminele carrieres. Onze

jongeren en kwetsbare groepen verdienen onze bescherming. Parallel aan de versterkte aanpak
van criminele kopstukken en organisaties verstevigen we daarom de preventieve aanpak op grote

schaal.

Tevens wil ik in nauwe samenwerking met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport de normalisering van drugsgebruik tegengaan. Drugsgebruik is schadelijk voor de

volksgezondheid en is tevens faciliterend aan het criminele en gewelddadige systeem van

drugsproductie en -handel. Het aanspreken van de gebruiker op zijn of haar verantwoordelijkheid
en het inperken van drugsgebruik past daarom in dit brede offensief. Ook aan het einde van de

drugsketen kunnen belangrijke stappen worden gezet om de georganiseerde drugscriminaliteit

tegen te gaan.

Versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

Aanleiding, doel en focus

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen

vereisen dat het stelsel Bewaken en Beveiligen en het stelsel Getuigenbescherming versterkt

worden. Zaken zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte geworden. Na de

vreselijke moord op
[5 zijn er meer personen en objecten die voor een bepaalde duur

of structureel beschermd moeten worden. Beveiligingsmaatregelen van overheidswege moeten

daarbij (tijdig) inzetbaar zijn, zodat functionarissen die ten dienste staan van de democratische

rechtsorde ongestoord hun belangrijke werk kunnen doen.

Aanpak
De versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming zijn uitgewerkt

langs drie sporen: versterking van de weerbaarheid, versterking van de uitvoering en versterking
van de stelsels.

a. Versterking van de weerbaarheid

Advocaten, officieren van justitie, rechters en journalisten zijn vanuit hun eigen rol van essentieel

belang voor het waarborgen van onze rechtsstaat. Ook zonder dreigingsinformatie of andere

indicaties kunnen zij te maken krijgen met geweld of intimidatie vanuit de georganiseerde

ondermijnende criminaliteit. Dat vraagt om weerbaarheid. Dit is echter niet binnen alle

beroepsgroepen even goed georganiseerd en geborgd en daarom is een aanscherping van het

‘weerbaarheidsdenken’ nodig. Dit wil zeggen dat beroepsgroepen in staat worden gesteld hun

eigen weerbaarheid te vergroten, waardoor men beter kan reageren op bepaalde vormen van

bedreiging, intimidatie, agressie of geweld. Hiermee kan rust en een handelingsperspectief

geboden worden en in gevallen voorkomen worden dat men eerder dan nodig bewaakt of beveiligd
moet worden.

Er is in overleg met de beroepsgroepen een ontwikkelagenda voor de vergroting van de

weerbaarheid opgesteld. Voor de uitvoering hiervan zijn een weerbaarheidsfonds en financiéle

middelen voor capaciteit gereserveerd. Gebruikmakend van het weerbaarheidsfonds kunnen de

betreffende beroepsgroepen weerbaarheidsverhogende instrumenten inzetten, zoals trainingen en

informatiemateriaal. De beschikbaar gestelde capaciteit wordt zowel binnen organisaties als

overkoepelend ingezet, om de ontwikkelagenda uit te voeren en kennis, expertise en

handelingsperspectieven bij kwetsbare beroepsgroepen structureel te borgen. Er zijn tevens

maatregelen beschikbaar om de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen tegen digitale en

statelijke dreigingen te vergroten.
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De overheid fungeert in dit geheel als vliegwiel: door het beschikbaar stellen van het

weerbaarheidsfonds en beschikbaar stellen van capaciteit worden de beroepsgroepen in staat

gesteld om hun rol, ook als werkgever, op dit terrein goed te kunnen vervullen.

b. Versterking van de uitvoering
Het proces binnen de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming bestaat uit drie

onderdelen: 1) informatieverzameling over dreiging en risico, 2) de beoordeling, het

maatregelenadvies en de besluitvorming en 3) de uitvoering van de maatregelen. In dit proces zijn
de AIVD, de MIVD, de Nationale Politie, het OM en de NCTV betrokken. De versterking van de

uitvoering ziet op alle drie de benoemde onderdelen en derhalve ook op alle benoemde partners.
De versterkingen zijn erop gericht om voldoende capaciteit en kwaliteit voor alle drie de stappen in

het proces beschikbaar te hebben, nu er meer personen en objecten voor een bepaalde duur of

structureel beschermd moeten worden en bovendien zaken complexer, langduriger en extremer in

omvang en zwaarte zijn geworden. De versterking betreft tevens de ontwikkeling en inzet van

alternatieve beveiligingsconcepten.

c. Versterking van de stelsels

Het goed functioneren van de stelsels vraagt niet alleen om voldoende capaciteit, maar ook om de

juiste kwaliteitsontwikkeling en kennisborging. Door de werkdruk is hier in de dagelijkse praktijk te

weinig tijd voor beschikbaar. Versterking van dit terrein beoogt de inrichting van een

multidisciplinair platform, waar vanuit alle partners kennisdeling, innovatie en kwaliteitsverbetering

gerealiseerd wordt. Dit leidt tot lerende en toekomstbestendige stelsels, waar rekening houdend

met de ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit daadkrachtig gewerkt kan worden.

Collectieve inzet preventie*®

Aanleiding, doel en focus

De georganiseerde criminaliteit weet zich vaak te nestelen in kwetsbare gebieden. De vatbaarheid

van deze gebieden vindt vaak zijn oorsprong in sociale achterstand: armoede,

schuldenproblematiek, gezondheidskwesties, verslaving en het geen deelgenoot zijn van

sociaaleconomische vooruitgang, leiden tot kwetsbaarheid. Van hieruit is het faciliteren van of het

verval in criminaliteit reéel, iets waar zware criminelen gretig gebruik van maken. Helaas zien we

daarbij zelfs dat georganiseerde criminaliteit sterk geworteld kan raken in wijken en gebieden. De

maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid is dan te laag.

Het is van belang de facetten in de negatieve spiraal van verloedering, (jeugd)criminaliteit,
misbruik van voorzieningen en het bedrijfsleven, een repressieve reactie, mentale verharding en

het verder wegglijden van bepaalde risicogebieden niet geisoleerd, maar in samenhang te

bekijken. In de aanpak hiervan dient voortgebouwd te worden op bestaande leerervaringen.

Naast het oprollen van criminelen en hun netwerken, het afpakken van vermogen en het

beschermen van hoeders van de rechtsstaat, dient daarom de volledige voedingsbodem van

georganiseerde ondermijnende criminaliteit bestreden te worden. Het kabinet wil daarbij het

perspectief op een zinvol bestaan versterken. Alleen op die manier kan er weerstand worden

geboden aan de verleidingen van criminaliteit. De inzet is daarbij het verder versterken van de

samenhang tussen criminaliteitsbestrijding, de aanpak van sociale problemen in steden en buurten

en de weerbaarheid en het handelingsperspectief van professionals in het onderwijs, het sociale

domein en het veiligheidsdomein.

Aanpak
Om een beeld te krijgen van de problematiek heeft een interdepartementale werkgroep via twee

sporen informatie uit analyses en onderzoek samengebracht. Hierbij zijn gegevens gebruikt uit

analyse en onderzoek van verschillende departementen, te weten Justitie en Veiligheid

(CBS/drugsrunners, veiligheidsmonitor, Aanjaagteam Ondermijning), Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (Risico-analyse Landelijke Stuurgroep Interventies), BZK (Leefbarometer,

woondeals) en OCW (DUO). De analyse laat een beeld zien dat de problematiek zich landelijk
manifesteert in zowel in grote gemeenten als plattelandsgebieden. Toch voeren de G4 gemeenten,

1°
Wordt er nog iets gedaan met gelegenheidsstructuren? En welke onderdelen die nu

onderzocht/verkend worden, zijn over een maand concreet?
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tezamen met een aantal middelgrote gemeenten als Tilburg, Eindhoven, Groningen, Zaanstad,
Schiedam en Nijmegen-Arnhem de boventoon. Hier liggen aangrijpingspunten om in 2020 op basis

van de incidentele middelen de aanpak te starten. Naast bovengenoemde analyse zijn conclusies

en aanbevelingen uit een aantal onderzoeken en publicaties, waarin wordt ingegaan op de

preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit, nader geanalyseerd die richting kunnen

geven aan de uitwerking van het offensief. Bronnen die zijn gebruikt zijn onder meer Weerbare

Wijken tegen ondermijning, (Verwey Jonker), City Deal Ondermijning: Sluipend gif

(politieacademie) en de voortgang en ervaringen van Versterkingsplannen RIEC’s. De verschillende

onderzoeken en bronnen tonen aan dat een effectieve, preventieve aanpak van ondermijnende
criminaliteit bestaat uit een combinatie van dadergerichte preventie met situationele en

slachtoffergerichte preventie.

In het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid en het wegnemen van de

voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit werken Rijk, gemeenten, maatschappelijke

organisaties en private partners samen om misstanden integraal en systematisch aan te pakken.
De regionale en lokale noodzaak en behoefte staat daarin centraal. Informatie, (evidence based)

kennis, instrumenten en netwerken van partners worden met elkaar in verband gebracht om de

meest kwetsbare gebieden te lokaliseren, de daar werkende mechanismen te analyseren en de

ondermijnend acterende personen én de meest kwetsbare groepen, individuen en private partijen
te identificeren. Daarmee wordt de basis gelegd voor een gebiedsgerichte, situationele,

dadergerichte en slachtoffergerichte aanpak.!! Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij
bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld voortgekomen uit de regionale intensiveringsgelden, en

versterken we goede, lokale initiatieven.

a. Dadergericht

Deze maatregelen richten zich op een intensieve persoonsgerichte benadering om te voorkomen

dat personen in de criminaliteit afglijden. Hierin zijn maatregelen opgenomen als het invoeren van

een TOP-X aanpak voor jongeren, het versterken van de aanpak van multiproblematiek in

gezinnen, het intensiveren van gedragsinterventies van jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit

achterstandswijken binnen de aanpak ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ en het intensiveren van de

aanpak ‘Preventief Interventie Team’, om kinderen van 5 tot 12 jaar met probleemgedrag, zoals

agressie of ander grensoverschrijdend gedrag, vroegtijdig bij te sturen.

6b. Gebiedsgericht en situationee!

De situationele aanpak omvat maatregelen die zijn gericht op het verminderen van de gelegenheid
voor het plegen van criminaliteit. Sociale maatregelen zorgen voor een groot preventief effect en

kunnen bestaan naast maatregelen die zijn gericht op de directe beinvloeding van de potentiéle
dader. Binnen de aanpak zal onder meer extra capaciteit worden ingezet (BOA’s en wijkregisseurs)
ten behoeve van de dadergerichte aanpak en verbinding van het veiligheids- en sociaal domein.

Jongerenwerk wordt daarbij geintensiveerd, weerbaarheid en bewustwording van

frontliniemedewerkers versterkt en preventieprojecten LSI worden geintensiveerd. Tevens wordt

aangevangen met nieuwe lokale projecten op het gebied van buurtpreventie, sport of

gedragsexperimenten en wordt gestart met de uitvoering van de op 28 juni 2019 ondertekende

City Deal “Zicht op Ondermijning”.

c. Slachtoffergericht
Deze maatregelen zijn gericht op bepaalde doelgroepen om te voorkomen dat ze slachtoffer

worden van criminaliteit. Hierbij zal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt geintensiveerd
om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, worden maatregelen genomen om

sportverenigingen en hun bestuurders weerbaar te maken, zullen met onderwijsinstellingen

programma’s worden opgezet om te voorkomen dat leerlingen worden verleid om toe te treden in

de drugscriminaliteit, wordt het onderwijsaanbod voor BOA’s aangepast, gericht op onder meer het

signaleren en herkennen van ondermijnende criminaliteit, alsmede de sociaal-maatschappelijke

problematiek die daar mee samenhangt, worden voorkomen dat leerlingen wordt verleidt tot

toetreding van de drugscriminaliteit en worden maatregelen genomen om te voorkomen dat

“
De maatregelen worden t.b.v. de structurele uitwerking nog verder uitgebouwd.

Daarnaast worden in de structurele uitwerking ook andere nieuwe, innovatieve en

evidence based maatregelen opgenomen.
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criminele organisaties kwetsbare groepen als uitkeringsgerechtigden of mensen met een licht

verstandelijke beperking (LVB) worden uitgebuit als katvanger of geldezel.
Naast uitvoering van concrete maatregelen zal voor de komende jaren een onderzoeksprogramma
worden opgesteld en uitgevoerd, gericht op het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke
weerbaarheid, het verbeteren van de samenhang tussen fenomenen en het monitoren van

resultaten. Kennis uit deze onderzoeken kan worden gebruikt in toekomstige beleidsontwikkeling.

Uitgangspunten
In de versterking van de preventie van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, is een aantal

uitgangspunten geformuleerd. Zo wordt de huidige kennisgedreven aanpak versterkt. Een

belangrijk startpunt zijn de leerervaringen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Tevens

wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de regionale

intensiveringsgelden en versterken we goede, lokale initiatieven.

Er moet voldoende ruimte zijn voor gebiedsgericht maatwerk. Dit vraagt om een balans tussen

landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale keuzeruimte voor gebiedsgericht
maatwerk. Een belangrijk doel daarbij is de slagkracht en regelruimte van de sociaal werkers te

vergroten, om schrijnende en vastgelopen problematiek vlot te kunnen trekken. Hierbij worden

ook de gezagen betrokken. Het onderwerp is daarom onder meer teruggekomen in besprekingen
met de G4, de G40 en het platform middelgrote gemeenten. Ook de VNG, RIEC’s en het LIEC

worden betrokken.

Om risico’s bij de uitvoering zoveel mogelijk te ondervangen zullen we de aanpak zo veel mogelijk
inzetten in:

-  gebieden en wijken die naar voren zijn gekomen op basis van een analyse van beschikbare

gegevens en onderzoeken, zoals politiecijfers, het CBS en de Citydeal Zicht op

Ondermijning;
-  gebieden en wijken die idealiter al een start hebben gemaakt met een gebiedsgerichte

aanpak en een aanwezige structuur hebben;
-  gebieden en wijken waar sprake is van een bepaalde thematiek met een ondermijnende

werking, zoals drugsproblematiek of witwassen;
-  gebieden en wijken waar een combinatie van slachtoffergerichte, gebieds-/situationele en

dadergerichte maatregelen en interventies kan worden ingezet.

Betrokken partners
Het preventievraagstuk betreft een maatschappelijk vraagstuk, waarin veel partijen een rol spelen.
Dat wil zeggen: het is een samenwerking van de veiligheidssector met instellingen die niet een

primaire rol vervullen in het veiligheidsbeleid, maar daarvoor wel cruciaal zijn. Denk hierbij aan

onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties, private partijen, bewonerscomités en andere

maatschappelijke partners. Betrokken partijen zijn dan ook naast het Rijk (BZK, JenV, OCW, SZW,

VWS) gemeenten, maatschappelijke organisaties en private partners. Met voornoemde

departementen is de preventieve aanpak nader uitgewerkt. Elk departement heeft vanuit zijn

eigen expertise landelijke maatregelen in huis die lokaal ingezet kunnen worden.

Tegengaan van normalisering van drugsgebruik!?

Aanleiding, doel en focus

Drugscriminaliteit zal blijven voortbestaan zolang burgers illegale drugs kopen en daarmee het

verdienmodel van de criminele industrie in stand houden. Het is daarom zorgwekkend dat

bepaalde groepen in de samenleving het gebruik van illegale drugs steeds normaler zijn gaan

vinden. In zijn brief van 16 december 2019 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport normalisering van drugsgebruik beschreven als ‘het onder verschillende lagen van de

bevolking steeds normaler worden van drugsgebruik als een geaccepteerd onderdeel van iemands

leefstijl’. Deze normalisering gaat samen met een groot en divers aanbod van drugs die relatief

goedkoop, van relatief goede kwaliteit en gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De ministeries van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid spannen zich daarom in om het gemak
waarmee drugs gebruikt worden en hoe normaal dat onder sommige groepen wordt gevonden

tegen te gaan. Vanuit zijn portefeuille gaat de staatssecretaris van VWS de normalisering van

”

Nog vrij abstract
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drugsgebruik tegen met een aantal samenhangende preventieve maatregelen. De hier

aangekondigde versterking focust zich op het verder terugdringen van normalisering van

drugsgebruik.

Aanpak
Met name partydrugs worden breed acceptabel geacht: drugs die in overwegende mate in het

uitgaansleven worden gebruikt, zoals ecstasy, amfetaminen en cocaine. Op plaatsen waar veel

mensen elkaar ontmoeten en waar drugs zichtbaar worden gebruikt kan eenvoudig de misvatting
ontstaan dat het gebruik van illegale drugs normaal is. De kentering in het gemak waarmee over

drugsgebruik wordt gedacht zal daarom in de eerste plaats ingezet worden in het uitgaansleven.
Daarnaast zal een tegenwicht gemobiliseerd moeten worden voor de sociale verbanden waarvan

(potentiéle) gebruikers deel uitmaken en waarin het gebruik van illegale drugs wordt aanvaard of

aangemoedigd. Andere personen in de sociale omgeving van gebruikers moeten zich voldoende

toegerust voelen om mensen een spiegel voor te houden en daartoe ook bereid zijn. Voor het

tegengaan van de normalisering van drugsgebruik worden daarom twee sporen gevolgd:

beperking van de gelegenheid om drugs in het uitgaansleven te gebruiken en het aanspreken van

(potentiéle) gebruikers op de schade die gebruik van illegale drugs aan de samenleving toebrengt.

a. Minder drugs in het uitgaansleven
Gemeenten en exploitanten van uitgaansgelegenheden streven op dit moment al naar drugsvrije
feesten. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam dit streven als uitgangspunt vastgelegd in

het Amsterdams Beleidskader Dance Events 2015, waarin de aanpak van drugs als ‘zero tolerance’

wordt aangemerkt. De omvang van het feitelijke gebruik van illegale drugs onder feestvierders

staat echter in schril contrast met het beleid. Uit het Amsterdams Antenne-onderzoek uit 2018

bleek dat 53% van de ondervraagde bezoekers van clubs en festivals de laatste maand ecstasy

en/of MDMA-poeder had gebruikt, waarvan 35% van de bezoekers ecstasy had gebruikt tijdens de

uitgaansavond. Ruim een kwart van de ondervraagde bezoekers had de afgelopen maand cocaine

gebruikt. Mijn conclusie is dat gemeenten en exploitanten van uitgaansgelegenheden vooralsnog

weinig grip hebben op de mate van het gebruik van illegale drugs. Daarom zal worden bezien

welke blokkades weggenomen kunnen worden die aan effectief beleid in de weg staan, en de

betrokken partijen - gemeenten voorop
- worden gestimuleerd om na te gaan welke

vernieuwende maatregelen kunnen worden genomen om drugsgebruik in het uitgaansleven te

bemoeilijken.

Gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor de verlening van horeca- en/of

evenementenvergunningen. Daarmee beschikken zij over het instrumentarium om exploitanten en

organisatoren voorwaarden te stellen aan de manier waarop zij het gebruik van drugs door

bezoekers tegengaan. Bij het stellen van deze voorwaarden moet met verschillende kaders

rekening worden gehouden: juridische kaders, de samenhang met het preventiebeleid en niet in de

laatste plaats de vraag welke inspanningen en resultaten realistisch gezien van de exploitant
kunnen worden verlangd. Er zijn voor gemeenten al hulpmiddelen beschikbaar om dit op een

goede manier te doen, zoals de ‘Leidraad Alcohol en Drugs bij evenementen’ van het

Trimbosinstituut.**

Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid voor 2020 heb ik toegezegd met

burgemeesters in gesprek te gaan over strengere vergunningsvoorwaarden. Voordat ik dit gesprek
voer is inzicht nodig in het gemeentelijke beleid ten aanzien van drugsgebruik in het

uitgaansleven, de variaties in dat beleid en de effectiviteit daarvan. In de eerste helft van 2020

wordt daarom onderzoek verricht naar de huidige vergunningsvoorwaarden. Ik streef ernaar om

op basis van de uitkomsten van dit onderzoek vddr de zomer van dit jaar het gesprek met de

burgemeesters aan te gaan. Vervolgens zal de balans opgemaakt worden voor wat betreft de

behoefte van gemeenten aan verdere ondersteuning vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid
en de mogelijkheden daartoe.

b. Aanspreken van (potentiéle) gebruikers
Gebruikers van illegale drugs houden het verdienmodel van niets en niemand ontziende criminelen

in stand. Het is belangrijk dat dit besef blijft groeien. Het is daarom goed dat het maatschappelijke

13
Dus? Volgt er nog extra inspanning?
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debat op gang is gekomen en het kabinet zal hier doorlopend de aandacht op blijven vestigen.
Deze trend vindt versterking in bijvoorbeeld het strategische programma tegen de drugsindustrie
van de gemeente Amsterdam, waarin is opgenomen dat mensen moeten worden geconfronteerd
met de schaduwzijden van hun drugsgebruik.

Tevens zijn in Noord-Brabant 38 gemeenten een bovenregionaal project gestart om normalisering
tegen te gaan. In dit project ligt de nadruk op communicatie, naast de inzet van lokale regelgeving

en handhaving. Het project wordt door de ministeries van Justitie en Veiligheid en

Volksgezondheid, Welzijn en Sport financieel ondersteund.

De politie bereidt bovendien een campagne voor met als onderwerp ‘liquidatievrije cocaine’, die

(potentiéle) gebruikers ervan moet doordringen dat drugs en geweld onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. Deze campagne gaat (PM) van start.

Bij eerdere gelegenheid heb ik uw Kamer al ingelicht al over de pilot om gebruikers van partydrugs
aan te spreken op de met drugsproductie samenhangende milieuschade, die door het Trimbos-

Instituut in opdracht van de voorzitter van het SBO in voorjaar 2020 wordt uitgevoerd. Dit

voorjaar laat ik tevens onderzoeken of dit kan worden uitgebreid met publiekscommunicatie die

meer gericht is op het zware geweld dat met de drugsindustrie samenhangt.

Het aanspreken van drugsgebruikers op de faciliterende rol die zij vervullen bij het in stand

houden van ondermijnende criminaliteit is daarmee duidelijk geagendeerd.

4. Kennis, expertise en beleidsmaatregelen
De onder het devies ‘oprollen, afpakken en voorkomen’ beschreven versterkingen dienen te leiden

tot een evenwichtig en een elkaar versterkend pakket van repressieve, preventieve en sociale

maatregelen. Het aanpakken van kopstukken en het afpakken van crimineel vermogen dient de

slagkracht van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit stevig in te perken, waardoor ook de

criminele grip op wijken afneemt. Tegelijkertijd dient de intensivering van de preventieve inzet in
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kwetsbare gebieden ervoor te zorgen dat de weerbaarheid vergroot wordt en jongeren uit handen

van de criminaliteit blijven. Normalisering van drugsgebruik wordt daarbij tegengegaan, sociale

normen tegen drugs worden versterkt en daarmee wordt gefocust op een afname van (recreatief)
ervan. Een versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming dient te

leiden tot een zo groot mogelijke weerbaarheid en veiligheid van mensen met een essentieel

beroep voor het goede functioneren van de rechtsstaat. Zo werken we vanuit allerlei invalshoeken

aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Ondersteunend aan de hierboven beschreven onderdelen van het brede offensief tegen

georganiseerde ondermijnende criminaliteit, is een investering nodig in kennis en expertise.

Georganiseerde criminelen innoveren dankzij hun vergaande financiéle mogelijkheden vaak

razendsnel en ontwikkelen slimme methodieken om hun activiteiten afgeschermd en efficiént te

laten verlopen. Dit vraagt om een zeer proactief inzicht van de overheid in omvang en trends

binnen de georganiseerde criminaliteit. Door doorlopend een zo optimaal mogelijk beeld te hebben

van de ‘werking’ van georganiseerde criminaliteit, kan steeds het benodigde beleid

geimplementeerd worden.

De multidisciplinaire aanpak wordt tevens aangevuld met een aantal beleidsmatige maatregelen,
die de aanpak op een specifiek deelelement intensiveren, of juist de aanpak over de hele linie

versterken. De maatregelen binnen deze beleidsagenda beogen zodoende telkens een uitbreiding,

kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van (een deelelement van) de aanpak van

georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Versterken kennis en expertise

Aanleiding, doel en focus

Bij het bepalen van de strategie, de vormgeving van beleid en de toe te passen interventies bij de

aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit is het noodzakelijk om gebruik te maken

van beschikbare expertise die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst van de ondermijnende

georganiseerde criminaliteit. Een doel- en probleemgerichte aanpak van ondermijnende

georganiseerde criminaliteit vraagt bovendien om een permanente wisselwerking tussen de

intelligence- en opsporingsorganisaties en een goede informatiegestuurde regie door het gezag.

Daarvoor zijn kwalitatieve informatiebeelden op wetenschappelijk, strategisch, tactisch en

operationeel niveau nodig.

Aanpak
Om te voorzien in deze kwaliteitsbehoefte worden de volgende acties ondernomen.

a. Wetenschappelijk expertisecentrum‘*

Bij de vormgeving van beleid en toe te passen interventies is het noodzakelijk om gebruik te

maken van beschikbare wetenschappelijke kennis die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst

van de georganiseerde misdaad. Om kennisvergaring en -deling te vergroten dient een

expertisecentrum voor preventie en de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

ingericht te worden, met als doelen: 1) bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis te

verzamelen en op een begrijpelijke manier te verspreiden en 2) het op verzoek verrichten van

desk research.*

Ten behoeve van een bestendige en inzetbare kennisvergaring dient door het expertisecentrum
onderzocht te worden op welke (nieuwe) gebieden in de bestrijding van georganiseerde

ondermijnende criminaliteit nog wetenschappelijke informatie ontbreekt, zodat op basis daarvan

een langjarige gefocuste onderzoeksagenda kan worden geformuleerd. De onderzoeksagenda kan

als basis dienen voor nieuw en beleid, maar kan ook leiden tot innovatieve en/of onconventionele

experimenten met beleidsmaatregelen. Op deze manier wordt effectief gebruik gemaakt van

beschikbare kennis en inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit.

“
Wat is de exacte behoefte? Waar onder te brengen? Hoe wordt gebruik van de op te

leveren informatie verzekerd?
S
Bureauonderzoek?
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Een kwartiermaker zal worden aangesteld die in de eerste plaats met alle betrokken partners om

tafel gaat. Initiatieven uit binnen- en buitenland moeten in kaart worden gebracht. Goede

voorbeelden kunnen als uitgangspunt worden genomen.

6. Strategische regie’’”
Er is behoefte aan een strategisch beeld waarbij regionale, nationale en internationale informatie

samenkomt. Op basis hiervan kunnen strategische keuzes worden gemaakt, wordt inzichtelijk

waar (nieuw) beleid nodig is en waar eventueel wetgeving ontbreekt en nodig is.

Er wordt daarom een centrale regieplek ingericht, waar alle strategische informatie samenkomt en

een centraal beeld wordt geschetst van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit beeld zal

gebruikt worden om strategische sturingsinformatie te leveren. De verbinding met private partijen

hierbij is van groot belang.

c. Tactische samenwerkingsvoorziening*®
Tevens bestaat bij de landelijke en lokale partners de behoefte om bij hun taken gericht op de

aanpak van ondermijnende criminaliteit op tactisch niveau effectiever, efficiénter en eenvoudiger
samen te werken, zowel in casuistiek als aan fenomenen.

Een samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau gaat hier invulling aan geven. De voorziening
ondersteunt partners op tactisch niveau bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals de

RIEC’s dit doen in de regio’s. Tevens richt de samenwerkingsvoorziening zich op het delen en

verbinden van kennis en inzichten tussen de partners en van de operationele samenwerking tussen

landelijke diensten en regio’s. Analoog aan de werkwijze in de regio’s kunnen partners periodiek
signalen en kennis met elkaar delen over ondermijning die ze bij de uitoefening van de taken

ontvangen en verzamelen. Gezamenlijk kan dan worden bezien of die informatie voldoende

concreet is en tot gezamenlijke of afgestemde interventie zou moeten leiden.

Beleidsmaatregelen*?
Wapens
Om de dreiging die samenhangt met de beschikbaarheid en het gebruik van illegale wapens en

explosieven, zoals handgranaten, tegen te gaan, wordt een actieprogramma” ingericht, waarin

langs vijf actieliinen maatregelen en voorzieningen worden getroffen om wapengeweld te

bestrijden. De aanpak zal zowel preventief als repressief van aard zijn. Zo wordt er gefocust op het

opsporen en vervolgen van de belangrijkste beroepscriminelen. Uitvoerders worden aangepakt en

ontmoedigd.*? Ook dienstverleners die illegaal wapengebruik mogelijk maken, worden aangepakt.
Bovendien zal de beschikbaarheid van wapens, munitie en explosieven worden beperkt, onder

meer door inleveracties. Tevens richt de aanpak zich op de jeugdcultuur. Middels

publiekscommunicatie en projectactiviteiten wordt de tolerantiegrens over het bezit van

vuurwapens verlaagd.

Informatie-uitwisseling
Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie

tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. We maken werk van het

stimuleren van de huidige mogelijkheden op het gebied van informatiedeling en van het

wegnemen van de gesignaleerde knelpunten in de praktijk.

Ter versterking van de informatie-uitwisseling wordt reeds een modelprotocol ontwikkeld voor de

binnengemeentelijke informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak van

ondermijning. Het modelprotocol maakt inzichtelijk welke informatiedeling binnen de gemeente

16
Kunnen de uitkomsten van het werk van de kwartiermaker betekenen dat er toch geen

wetenschappelijk expertisecentrum komt?
7
Wie heeft die behoefte? Wat houdt het precies in? Door wie/waar wordt de regieplek

ontwikkeld? Wat is strategische sturingsinformatie? Hoe verbinding met private partijen?
18 Klinkt nog vaag
**

Ophanging aan strategie nodig, met daarbij gemotiveerde keuzes
7°
Wie betrokken? Wie trekt dit?
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mogelijk is, met het oog op de bestuurlijk aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

en met het oog op witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische

criminaliteit. Dit model wordt in 2020 en 2021 actief toegepast en middels workshops zal de kennis

over en het gebruik van het protocol en andere de bestaande mogelijkheden worden gestimuleerd.
Mocht dit modelprotocol de in de praktijk door gemeenten ervaren knelpunten te beperkt

wegnemen, dan wordt bezien welke andere oplossingen er mogelijk en wenselijk zijn. Daarbij kan

ook wijziging van sectorale wetgeving aan de orde zijn, bijvoorbeeld wanneer de knelpunten op

het viak van verstrekking tussen specifieke domeinen onderling liggen. Voor de analyse en

identificatie van wenselijke maatregelen en voor het uitwerken van de eventuele (wets)wijzigingen
wordt extra capaciteit ingezet.

Kroongetuigen en Werken onder Dekmantel

De inzet van enkele bijzondere opsporingsmethoden zal worden verruimd. De mogelijkheden bij de

inzet van kroongetuigen worden uitgebreid, door de ruimte voor het doen van toezeggingen te

vergroten. De capaciteit van het getuigenbeschermingsprogramma wordt uitgebreid, ten behoeve

van het waarborgen van de veiligheid van de kroongetuigen die worden ingezet. Daarnaast worden

de doelmatige detentiemogelijkheden omtrent de inzet van kroongetuigen uitgebreid, door

inrichting van specifieke voorzieningen voor deze doelgroep. PM maatregelen in het kader van

WobD.

Internationale samenwerking
Duurzame internationale samenwerking, naast samenwerking op zaaksniveau, is van groot belang
om de internationale georganiseerde criminaliteit structureel aan te kunnen pakken. Er zijn
daartoe ook veel internationale gremia en instrumenten actief, waar Nederland volop in

participeert.

Mede in het kader van het brede offensief wordt ingezet op de versterking van de samenwerking in

internationaal verband. Naast de inzet op internationale samenwerking binnen bijvoorbeeld het

MIT, worden algemene initiatieven en maatregelen genomen. Zo ontwikkelen en implementeren
we een strategie voor beinvloeding van het EU-beleid op het gebied van georganiseerde,

ondermijnende criminaliteit. Er wordt daarbij onder meer ingezet op prioritering van de aanpak
van ondermijning bij de totstandkoming van de strategische richtsnoeren. Deze richtsnoeren zijn

bepalend voor de wetgevende en operationele programmering op het JBZ-terrein voor de periode
tot 2024. De Europese Raad zal deze naar verwachting tijdens het huidige Kroatische

voorzitterschap vaststellen.

Ik ben bovendien reeds in gesprek met Europol om te bepalen hoe het agentschap kan

ondersteunen in onze aanpak, bijvoorbeeld middels het in daar in oprichting zijnde European
Economic and Financial Crime Centre. Europol deelt de visie dat focus op internationale

geldstromen en samenwerking met bronlanden van groot belang zijn. Dat biedt veel perspectief
voor verdere vernieuwende operationele samenwerking.

Tevens zal de georganiseerde ondermijnende criminaliteit bij internationale werkbezoeken een

nadrukkelijk aandachtspunt blijven. Informatie die voortkomt uit de versterkte aanpak kan daarbij
worden ingezet om op gerichte onderdelen de samenwerking te versterken. Door gebruikmaking
van Letters of Intent, zoals bijvoorbeeld in de samenwerking met Albanié, kunnen afspraken
concreet en over een langere periode bestendigd worden. Verder ontwikkelen we bilaterale

strategieén voor aantal focuslanden, inclusief een factsheet met narratief en achtergrond en

cijfers.

Het OM zal een grote conferentie organiseren, met alle Europese OM's en de Procureurs Generaal

van Marokko, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten en de westelijke Balkan, om de aansluiting
met buitenlandse partners op de relevante onderdelen van het brede offensief (beter) mogelijk te

maken. Thema’s zullen onder meer zijn: geldstromen als opsporingsmiddel bij georganiseerde
criminaliteit, afpakken, hoe invloed te kopen in de bovenwereld en corruptie. Eén van de aan te

dragen oplossingen is meer info-uitwisseling; daar zou naartoe gewerkt kunnen worden.

Aanpak witwassen op de BES-eilanden
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We zetten in op de aanpak van witwassen op de BES-eilanden. Het National Risk Assessment en

Veiligheidsbeeld Openbaar Ministerie BES 2018 laat zien dat de BES-eilanden aantrekkelijk zijn
voor witwassen, onder andere voor partijen uit Nederland. Zo zijn er allerlei

investeringsmogelijkheden en is het witwasbewustzijn van sommige meldingsplichtige instanties

onvoldoende ontwikkeld. Toezichthoudende instanties zijn op afstand georganiseerd. Om het

witwassen terug te dringen zijn onder het Plan van Aanpak Witwassen verschillende maatregelen
ingezet. FIU-Nederland wil de analysemogelijkheden ten aanzien van de ongebruikelijke

transacties in Caribisch Nederland uitbreiden. Op termijn kunnen ongebruikelijke transacties

sneller worden aangeboden aan de opsporingsdiensten. Om meer inzicht in de aard en omvang

van deze criminaliteit te krijgen, wordt op dit moment extra inzet gevraagd van de

intelligencecapaciteit bij de opsporingsdiensten. Het korps politie Caribisch Nederland zal in 2020

beginnen met een inhaalslag van financieel rechercheren. De samenwerking met de FIOD en

Belastingdienst Caribisch Nederland wordt geintensiveerd. Om de sturing op deze

informatievergaring, de uitwisseling en analyse daarvan, en voldoende uitvoeringskracht wordt

georganiseerd, wordt geinvesteerd in de capaciteit van het OM BES.

Defensie

We benutten het potentieel van de krijgsmacht bij de bestrijding van georganiseerde

ondermijnende criminaliteit, door uitbreiding van de inzet van verschillende

ondersteuningsconcepten voor de integrale aanpak. Naast de inzet van de KMar in het kader van

het MIT en Bewaken en Beveiligen, ondersteunt de Defensie-organisatie de integrale aanpak in

den brede met enkele gerichte maatregelen.

Dienst Justitiéle Inrichtingen (DJI)
We zetten in op het verder terugdringen van het voortgezet crimineel handelen in detentie door

gedetineerden uit netwerken die zich bezighouden met grootschalige drugscriminaliteit.* Ook
wordt de DJI-organisatie beter toegerust voor de detentie van een (grotere) populatie van

gedetineerden uit de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, die in een hogere risicocategorie
vallen. Hiertoe wordt in eerste instantie een proef uitgevoerd met kleinschaligere afdelingen met

meer toezicht, en wordt de intelligencefunctie binnen DJI versterkt om netwerken beter in beeld te

houden en te spreiden.
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To: 5120,[ 54.2e |(512e|){ 541.2e — |@politie.ni}; [5.1.2e |$1} [5.4.20] - BD/OGPenV/PPBT/PBO[__5.12e |@minjenv.nl];
[| 512e [fet] $.1.2e | -BD/DRC/GCL__5-1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

| fia} [ 5.1.2e
|

- BD/DRC/GC

Sent: Mon 1/20/2020 12:05:10 PM

Subject: RE: laatste versie concept Plan van Aanpak

Received: Mon 1/20/2020 12:05:11 PM

[a]
Alweer een flinke slag gemaakt, met name het internationale deel.

Aantal opmerkingen/suggesties:
- In begin staat dat MIT op alle niveaus samenwerkt. Ik zou dat vooraf laten gaan door het uitgangspunt dat MIT landeliyk
en internationaal opereert, want dat is de basis focus van het MIT.

- Maak duidelijk wie standaard het MIT participeert: in ieder geval politie, FIOD, KMar, Douane en OM. Vraag: hoe zit dat

voor Belastingdienst en Defensie (neemt deel in MIT las uk in het plan).
- Onderdeel effect moet nog worden uitgewerkt. en ik kunnen je, samen met onderzoekers JenV, daarbij faciliteren.

- Financién: in het plan worden FIU, MIVD etc genoemd. In de brief aan TK partners als wetenschap, inspectie SZW,

iCOV, AMLC etc. Ook daarvoor zullen we een budget moeten reserveren naast de keteneffecten voor rechtspraak,
gevangeniswezen en CJIB.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [512], [_9.1.2e ] (5.1.2e 4 5.1.2e — |@politie.nl>
Datum: maandag 20 jan. 2020 12:14 PM

(5129[51.2] -BD/DGPenV/PPBT/PBO4 5.12e |@minjenv.nl>, 61.22 | $19] [ 5.1.2e
|

- BD/DRC/GC

(@minjenv.nl>

Hierbij het laatste plan van aanpak. Vanmiddag weer overleg met de kwartiermakers.

Met vriendelijke groet,

5.1.2

Politie

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

T:| 5.1.2e

ween ene tn cencecen ene n ne Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing cn moct deze e-mail voldocn aan de voor de overhcid verplichte mailbevciligingsstandaarden dic zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld_
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To: 5.1.2e
|,

ae
- BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]

From: 5.1.22 | $124] 5.1.2e |

- BD/DRC/GC

Sent: Mon 1/20/2020 12:23:44 PM

Subject: FW: Claim Belastingdienst MIT

Received: Mon 1/20/2020 12:23:45 PM

Claims ondermijning BD bijgesteld dd 16012020 xlsx

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:[ 8.1.2e| §.1.2e |)(UITVOERINGSBELEID) <{_ 8.1.28 |@minfin.nl>
Datum: vrijdag 17 jan. 2020 12:48 PM

Aan: §.1.2e  (@politie.nl!' | §.1.2e  |@politie.ul>

Kopie:| _5.1.2e Fry | 5.1.2e | - BD/DRC/GC 4 5.1.2e |@minjenv.nt>, [5.12e\@belastingdienst.nl <{5.12e\@belastingdienst.nI>,
6.1.2e \@belastingdienst.nl4 5.1.2e |@belastingdienst.nl>,| 5.1.2e || _5.[5.1.2e | (UITVOERINGSBELEID) 4 (@minfin.nl>,

@belastingdienstul'| 5.1.2e |@belastingdienstnl>, |£.1.2e| 5.1.2e
BEDRUF) <6.1.2e\@minfinnl>,| 5.1.2e |,

| 5.1.2e }) (BEDRIJF) | 6.1.2e  |@minfin.nl>. ig 1 2e| | 5.1.22 | -2e (HDFEZ/BZ) 4 §.1.2e |@minfin.nl>, [3 1.2e).1.2¢]

HDFEZ/BC) <_§-1.2e \@minfin.nl>

Onderwerp: Claim Belastingdienst MIT

Bene E120
Zoals je inmiddels ook van en|5.1.2@| hebt begrepen, hebben wij naar aanleiding van het overleg van afgelopen maandag bij JenV over de claim voor het MIT

met de dienstonderdelen gezamenlijk nog eens naar onze claim gekeken om een nadrukkelijxer onderscheid te maken tussen de geclaimde capaciteit voor het

MIT en de keteneffecten voor de Belastingdienst. Belangrijk hierbij is het uitgangspunt om, zoals besproken tijdens de bespreking in de stuurgroep voor de

kerst, tevens gezien de doelstellingen van het MIT, de Belastingdienst nadrukkelijk te betrekken bij het MIT. Onder keteneffecten verstaan wij overigens de naar

verwachting benodigde invet van specifieke kennis en expertise die aanwezig is bij de Belastingdienst waar een heroep op gedaan zal worden.

In de bijlage ontvangje de op een paar kleine punten aangepaste Excel.

Samengevat:

Incidenteel:

€2 miljoen voor 3 scanners bij de Douane

Structuree| MIT: 181 FTE

Waarvan

116 FTE FIOD

25 FTE Douane

40 FTEMK3

Structuree! Keteneffecten: 85 FTE

waarvan

72 FTE Douane

12 FTE GO (directie Grate Ondernemingen) - specifieke kennis en expertise van vastgaed en financiéle stromen en fiscale constructies -

1 FTE DF&A (directie Datafundamenten & Analyse)

Zoals bekend sluit MKB a.s. maandag aan om toelichting te geven en evt. nader onderscheid aan te brengen in deelname MIT en keteneffecten. Uiteraard ook

voor andere onderdelen van de claim tot nadere toelichting bereid. Voor specifieke financiéle vragen kan daarvoor contact worden opgenomen met

(cc).

groet, mede namens|5

Ministerie van Financién

Directoraat-generaal Relastingdienst

Uitvoerings- en handhavingsbeleid
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KV 2.64

Pastbus 20201 | 2500 CL | Den!laag

Maandag afwezig
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien uniet de geadresseerde bent ofdit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden agen het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

sender and delete the message. The State accepts na liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Bedragen
* € 1.000

MIT

Douane

Participatie aan MIT

FIOD

Participatie aan MIT

Startopleidingen MIT

Specifieke kosten MIT FIOD

Tcl

WOD

TCI/WOD Startopleidingen

TCI/WOD specifieke kosten FIOD

MKB

Fiscale interventies

Keteneffecten MIT

DF&A

Ondersteuning MIT tbv data-analyse

Douane

Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau

Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken

Uitbreiding Harc-teams

Borging beleid

Bestrijding fiscale-, financiéle en accijnsfraude

Ondersteuning en management

TBB/Hare/speurhondbegeleiders uitrusting en opleiding

12 Auto's

3 Scanners (incidentele claim)

Go

Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en

financieel specialisten)

Eindtotaal

Loonkosten

Aantal FTE (obv HOT2020)

181 16,476

25 2,368

25 2,368

116 10,560

100 9,064

8 816

8 680

40 3,548

40 3,548

85 6,864

98

1 98

72 5,422

16 1,223

12 770

19 1,140

5 495

12 850

8 944

12 1,344

12 1,344

266 23,340



Bijkomende kosten

(obv HOT2020) 2020 2021 2022 2023 2024

7,134 7,083 14,970 18,073 21,426 22,419

575 883 1,913 2,354 2,796 2,943

575 883 1,913 2,354 2,796 2,943

5,639 4,860 10,153 12,144 14,386 15,008

2,300 3,409 7,387 9,091 10,796 11,364

1,075 323-376 161 161 54

1,587 476 1,032 1,270 1,508 1,587

184 300 650 800 950 1,000

184i5 259 «562 ~—s «691 821 864

179 54 63 27 27 3

130 39 85 104-124 130

92016 1,340 2,904 3,574 4,245 4,468

92016 1,340 2,904 3,574 4,245 4,468

5,475|3 5,680 5,732 7,255 9,338 9,379

23'7 36 79 97. 115 =121

23.4 36 79 97 115121

5,176'3 5,643 4,601 5,862 7,684 7,638

36813 A777 1,034 1,273 1,511 1,591

27618 314 680 837 994 1,046

43718 473 1,025 1,262 1,498 1,577

11510 183 397 488 580 610

27610 338 732 901 1,070 1,126

18410 338 733 902 1,072 1,128

56019 560 200 560

96019 960 960

2,00010 2,000

27610 1,053 1,296 1,539 1,620

27616 1,053 1,295 1,539 1,620

12,609 12,763 20,703 25,328 30,764 31,798
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Structureel geld + ondersteuning aan MIT

IDO (Onderdeel plan (Activiteit FTE

Douane’ [MIT Participatie aan MIT 16

Douane MIT Participatie aan MIT 9

Nersterken intelligence positie op nationaal en

Douane Keteneffecten MIT linternationaal niveau 1

Nersterken intelligence positie op nationaal en

Douane Keteneffecten MIT linternationaal niveau 4

Nersterken intelligence positie op nationaal en

Douane _|Keteneffecten MIT linternationaal niveau 6

Nersterken intelligence positie op nationaal en

Douane |Keteneffecten MIT linternationaal niveau E)

Tweedelijnsondersteuning MIT en

Douane Keteneffecten MIT _|toezichtstaken 6

Tweedelijnsondersteuning MIT en

Douane Keteneffecten MIT jtoezichtstaken 4

Tweedelijnsondersteuning MIT en

Douane_Keteneffecten MIT _|toezichtstaken 2

Douane |Keteneffecten MIT 3 Scanners

Douane (Keteneffecten MIT Vitbreiding Harc-teams 19

Douane (Keteneffecten MIT Borging beleid 2

Douane  Keteneffecten MIT Borging beleid 1

Douane |Keteneffecten MIT Borging beleid 1

Douane  (Keteneffecten MIT Borging beleid 1

Douane Keteneffecten MIT Bestrijding fiscale-, financiéle en accijnsfraude 10

Douane |Keteneffecten MIT Bestrijding fiscale-, financiéle en accijnsfraude 2

Douane |Keteneffecten MIT Ondersteuning en management 4

Douane Keteneffecten MIT Ondersteuning en management 4

TBB/Harc/speurhondbegeleiders uitrusting en

Douane Keteneffecten MIT __|opleiding

Douane _ |Keteneffecten MIT 12 Auto's

MKB IMIT Fiscale interventies 8

MKB MIT Fiscale interventies 28

MKB MIT Fiscale interventies 4

FIOD MIT Participatie aan MIT 4

FIOD MIT Participatie aan MIT 8
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FIOD MIT Participatie aan MIT 20

FIOD MIT Participatie aan MIT 56

FIOD IMIT Participatie aan MIT 8

FIOD MIT Participatie aan MIT 4

FIOD MIT Startopleidingen MIT

FIOD MIT Specifieke kosten FIOD

FIOD MIT TCI 1

FIOD MIT (TCI 1

FIOD MIT TCI 5

FIOD MIT WOD 8

FIOD MIT (Tcl 1

FIOD MIT ITCl specifieke kosten FIOD

FIOD MIT ITCl Startopleidingen

IdF&A Keteneffecten MIT —_|Ondersteuning MIT tbv data-analyse 1

\Constructiebestrijding en Vastgoed

kenniscentrum (Data analyse en financieel

IGO Keteneffecten MIT lspecialisten) 12

[Totaal 266
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Loon per

schaal

ISchaalniveau (obv hot) |Lloonkosten obv HOT |HOT tarief (23.000 euro per fte) Totaal

11 85.000] 1,360 368 1,728

13 112.000 1,008 207 1,215

12 98.000 98 23 121

F 85,000 340) 92 432

c 60.000] 360) 138 498

F 85,000] 425 115 540)

Cc 60.000} 360 138 498

Cc 60.000} 240 92 332

F 85,000 170 46 216

2,000 2,000

Cc 60.000} 1,140 437 1,577

13 112.000 224) 46 270)

12 98.000} 98 23 121

10 75.000) 75 23 98

12 98.000} 98 23 121

E 68.000] 680 230 910)

F 85.000] 170 46 216

13 112.000 448 92 540)

14 124,000} 496 92 588

560 560)

960 960)

I 112.000] 896 184) 1,080

F 85.000] 2,380 644 3,024

E 68.000] 272 92 364)

14 124,000) 496 92 588

12 98.000} 784 184) 968
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I 112.000 2,240 460 2,700

F 85.000] 4,760) 1,288 6,048

E 68.000] 544 184| 728

c 60.000] 240 92 332

1,075 1,075

1,587 1,587

12 98.000] 98 23 121

12 98.000] 98 23 121

I 112.000 560 115 675

F 85.000] 680 184| 864

c 60.000] 60 23 383

130 130

179 179

12 98.000 98 23 121

13 112.000 1,344 276 1,620

23,340) 12,609 35,949
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Ritme

2020 2021 2022 2023} 2024

2020 2021 2022 2023) 2024

518 1,123 1,382 1,642) 1,728

365 790 972 1,154) 1,215

36 79 97 115) 121

130 281 346 410} 432

149 324 398 473 498

162 351 432 513) 940

149 324) 398 473) 498

100 216 266 315] 332

65 140) 173 205) 216)

2000

473 1,025 1,262 1,493) 1,577

81 176 216 257 270)

36 79 97 115 121

29 64 78 93 98

36 79 97 115 121

273 592 728 865) 910}

65 140) 173 205) 216)

162 351 432 513) 540}

176 382 470 359} 388

560 200) 560)

960 960}

324 702 864) 1,026 1,080

907 1,966 2,419 2,873} 3,024

109 237 291 346 364

176 382 470 359} 388

290 629 774 920] 968
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810 1,755 2,160 2,565 2,700]

1,814 3,931 4,838 5,746 6,048

218 473 582 692] 728

100) 216 266 315] 332

323 376 161 161 54

476 1,032 1,270 1,508] 1,587,

36 79 97 115 121

36 79 97 115 121

203 439 540) 641) 675

259 562 691 821) 864

25 54 66 79 83

39 85 104 124] 130

54 63 27 27 9

36 79 97 115 121

1,053 1,296 1,539] 1,620)

12,763 20,703 25,328) 30,764| 31,798
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Rijlabels

MIT

Douane

Participatie aan MIT

FIOD

Participatie aan MIT

Startopleidingen MIT

Specifieke kosten FIOD

Tcl

TCI Startopleidingen

TCI specifieke kosten FIOD

WOD

MKB

Fiscale interventies

Keteneffecten MIT

dF&A

Ondersteuning MIT tbv data-analyse

Douane

Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau

Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken

Uitbreiding Harc-teams

Borging beleid

Bestrijding fiscale-, financiéle en accijnsfraude

Ondersteuning en management

TBB/Harc/speurhondbegeleiders uitrusting en opleiding

12 Auto's

3 Scanners



GO

Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)

Eindtotaal
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Som van FTE Som van Loonkosten obv HOT

181 16,476

25 2,368

25 2,368

116 10,560

100 9,064

8 816

8 680

40 3,548

40 3,548

85 6,864

1 98

1 98

72 5,422

16 1,223

12 770

19 1,140

5 495

12 850

8 944
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12 1,344

12 1,344

266 23,340
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Som van HOT tarief (23.000 euro per fte) Som van 2020 Som van 2021

7,134 7,083 14,970

575 883 1,913

575 883 1,913

5,639 4,860 10,153

2,300 3,409 7,387

1,075 323 376

1,587 476 1,032

184 300 650

179 54 63

130 39 85

134 259 562

920 1,340 2,904

920 1,340 2,904

5,475 5,680 5,732

23 36 73

23 36 73

5,176 5,643 4,601

368 477 1,034

276 314 680

437 473 1,025

115 183 397

276 338 732

184 338 733

560 560

960 960

2,000 2,000
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276 1,053

276 1,053

12,609 12,763 20,703
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Som van 2022 Som van 2023

18,073

2,354

2,354

12,144

9,091

161

1,270

800

27

104

691

3,574

3,574

7,255

97

97

5,862

1,273

837

1,262

488

901

902

200

0106

21,426

2,796

2,796

14,386

10,796

161

1,508

950

27

124

821

4,245

4,245

9,338

115

115

7,684

1,511

994

1,498

580

1,070

1,072

960

Som van 2024

22,419

2,943

2,943

15,008

11,364

34



1,296 1,539 1,620

1,296 1,539 1,620

25,328 30,764 31,798
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To: [sre
- BDIORC

ot rere amnenyl
6.1.2e |, fr2}] 6.1.2e

|

-

BD/DRC/GC 5.1.26 [@minjenv.ni]; [3.1.2¢ |, #24. [5.4.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__§.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |, f124] 5.1.2e

|,

- BD/DRC/GC

Sent: Tue 1/21/2020 8:23:51 PM

Subject: RE: Defensie in plan van aanpak MIT

Received: Tue 1/21/2020 8:23:52 PM

5.12e

5.1.2e]
en uk ontvangen de claim MIT morgenvroeg van kwartiermaker [s12e]

van defensie.

Dan weet ik ook de uiteindelijke claim

Groet| 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[51.2 |,pad pa, - BD/DRC/GC [ s42e  |@min env.nl>

Datum: dinsdag 21 jan. 2020 9:12 PM

Aan:| 5.1.28 to §.1.2e
|

- BD/DRC/GC E| 5.1.2e @minjenv.nl>,| 5.1.2e Lf ted brad, - BD/DRC/GC

<q 64.22 [@minjenv.nl>.| §.1.2e | fra}. [51 2e|, -BD/DGPenV/PPBT/PBO <|__5.1.2e — [@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Defensie in plan van aanpak MIT

Hai [5.1.2e |, thanks! Heldere tekst. Resulteert deze ook in een bedrag dat voor deze Def-specialismen wordt geclaimd? Is

daar al zicht op?
Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:[_ §1.2e f4[$.1.2e |-BD/DRC/IGC {__3.1.2e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 21 jan. 2020 3:21 PM

= BD/DRC/GC 4 §.1.2e@ | (@minjenv.nl>, | 5.1.2¢ opt 9.1.2¢],- BD/DGPenV/PPBT/PBO

@minjenv.nl>

Onderwerp: Defensie in plan van aanpak MIT

Inzet specialismen Defensie:

Het contourenplan spreekt van deelname door de KMar samen met politie, FIOD, Douane en OM. Het ministerie van Defensie beschikt naast de

KMar evenwel over een groot aantal specialistische capaciteiten waarop ten behoeve van opsporing en handhaving reeds frequent een beroep
wordt gedaan. Dit betreft onder meer capaciteiten op het gedied van specialistische doorzoekingen, Explosieve Opruimingsdienst Defensie

(EODD), opleidingen op het gebied van inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen en inzet van het Defensie Cyber Commando (DCC).

Voorgesteld wordt daarom om samen met KMar capaciteit ook specialistische capaciteit op het gebied van intelligence en cyber in te brengen in

het MIT.

0107



To: [512e| [512e|-BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e_ |@minjenv.nil]: [5i2e ]-

BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e |@minjenv.nl};[ 5.1.22 |, {124.|5.12e]- BD/DGPenW/PPBT/PBO|__5:1.2e  @minjenv.nl];[__512e_|
6.1.22 BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.28 @minjenv.nl]; | 5.7.2e

|,

p04.

pred.-LODGE TPPET| 5.1.2e  |@minjenv.nl]; [5-1-2e, b+] 126b.12e  [- BD/OGPenV/PBT/PBII @minjenv.nl};__§-12e _]
bi24. F424]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__ 5.1.2e @minjenvnly 5.1.28 | - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e— @minjenv.nl];

|.
- BDIDGPenV/PPBT/PBO]_5.1.2e _(@minjenv. ni; [ 5.1-2e |, $24 [512] - BD/DGPenWPPBT]5.1.2e |@minjenv.nl;

[51[ - BD/DGPenV/PPBTIICAIL_5.1.2¢ || §.1.2e |- BD/DGPenV/PPBT/ICAI @minjenv.nt];524),
- BD/DGPenWPPBTIICAI —_5-1.2¢ [@minjenv.all [5.1.2] 5.1.26

BD/DGPenV/PPBTIICA[_ 5.1.2e |@minjenv.ni];[_ 5.1.2e | [5.1.2e | | 5.1.2e @minjenvnl};[5.1.2e|
BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e — |@minjenv.nlJ; [5124], |_5.1.2e | BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e |@minjenv.niJ;[__§.1.2e
[_5128_]-BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5-1.2e |@minjenv.nlj;| _5-1.2e - BD/DGPenVW/PPBT/PBO[___5.1.2e — |@minjenv.nl];

5.1.2e |{s2| bradtze | BD/DGPenV/PBT/PBIl 5.1.2e @minjenv.nl}; [5.1.2e], [+

BD/DGPenV/PPBT/ICA] _5.1.2e |@minjenv.nl]

From: 5.1.28 Leia BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Thur 1/23/2020 4:26:58 PM

Subject: Terugkoppeling gesprekken ministers claims BOTOC

Received: Thur 1/23/2020 4:26:59 PM

Collega’s, zojuist terugkoppeling gehad van team over recente gesprekken met ministers JenV en

Mrb over claims pijlers BOTOC (deadline aanleveren liep vandaag af)
Minister JenV heeft als speerpunten meegegeven:

¥ Winstwaarschuwing: niet alles zal worden gehonoreerd Swat is minimaal nodig?

Vv Inzet op de “volle bak” dwz 240 min genoemd

Vv Hoe versterken maatregelen elkaar?

V¥ Aangeven: welke maatregelen versterken bestaand beleid, welke aanjaag maatregelen, samenwerking met

andere departementen
¥ Scherp zijn op keteneffecten

Aandachtspunten

Vv Goed afstemmen ook met collega ministers als VWS, FIN (dubbelrol want gaat over claims maar ook over bv

FIOD),
¥ RIV en RBJ worden benut voor bredere afstemming. Mogelijk daarvodér ook apart DG-overleg met andere

departementen (VWS, BZK, FIN, ...)

Vv Terugkoppeling aan alle indieners claims, hoe doen we dat? lastig: stukken kunnen dan nog niet gedeeld.

Vv Internationaal

Er is gesprek Grapperhaus / Dekker over preventie geweest. Was geen makkelijk gesprek. Geen scherpe

taakafbakening afgesproken. Nog niet geheel duidelijk waar ministers voor gaan.

De-normalisering drugsgebruik

Gesprek met Grapperhaus liep goed. Zijn speerpunten:

V¥ Terugdringen drugsgebruik in het uitgaansleven
¥ Aanspreken van gebruikers en hun sociale omgeving

Vv Zichtbaarder handhaven van de landelijke opsporingsnorm
¥ Spiraal doorbreken

Vv Meer partijen betrekken bij zichtbaarder handhaven dan alleen OM

¥ Minister JenV inzetten voor uitdragen anti-normaliseringsboodschap

Planning

Vrijdag 24/1

werkgroepje bij DGRR zet alle ontvangen claims en onderbouwing op een rij aan de hand van een

beoordelingskader (vergelijkbaar met wat door FIN voor 100 min ondermijningsfonds werd gebruikt). Komt neer op

beoordelen onderbouwing zowel incidentele gelden als structurele gelden. Gaat er iets mis als iets niet wordt

gehonoreerd? Wat is goed onderbouwd om mee te nemen. Waarover zijn al politieke toezeggingen gedaan?
Resultaat: overzicht/lijstjes met onderbouwing/prioritering.

Maandag 27/1
Resultaat bespreken in directeurenoverleg

Donderdag 30/1

overleg M met pijlertrekkers uitgebreid met Bestuursraad (niet de brede BR)

5/2 SBO

10/2 LOVP en SBV

14/3 MR
5.1.28 Jen ik zijn morgen in huis voor evt. vragen van de werkgroep en collega’s.

Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet,

5.12e

5.1.2e



Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv
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To: 5.1.2e |@om.ni{_5.1.2e |@omoal],| 5.1.2e |@politie.nl'[ 5.1.26 \@politie.nl};
5.1.2¢ |@mindef.n''{ 5.1.2e l@mindef.nl];|___5.1.2e _ |@belastingdienstnIl|__5.1.2e _ |@belastingdienst.nl];

5.1.2¢ @belastingdienstnI'] _§.1.2e —_ |@belastingdienst.nl];|_5.1.2e
(Gbelastngcienst

n']_5.1.2e |@belastingdienst.nl]
Cc: [| 5.1.2e | fred] 5.1.2e | - BD/DRC/GC[ 5.1.2e |@minjenv.et

5.1.2e i as
54 2e] -

BD/DGPenV/PPBT/PBOf_5.1.2e |@minjenv.niJ;[___5.1.2e— [@politie.n''[[ 5.1.28 |@politie.nl]

From: 5.1.2e
| fra} [12] - BD/DGPenVW/PPBT

Sent: Fri 1/24/2020 2:56:26 PM

Subject: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Received: Fri 1/24/2020 2:56:28 PM

was - wordt overzicht.xlsx

20200123 Scenario's MIT€ 80 min.xlsx

Collega’s,
Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog
In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een 'was-

wordt’ tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hopelijk mee uit. Dat

bedoel ik het niet alleen inhoudelijk vanuit de gezamenlijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben

(evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes) maar ook omdat we hier voor een structurele investering
voor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in positie komen om geld te claimen

voor deze aanpak.
Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroep ja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook

politieke instemming van de ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk

gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met

zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en omvang de

eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten
van respectievelijk 80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van in casu de douane en dafensie. Vanuit de ambitie om de

breedte van de aanpak zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren.

Conform onze afspraak van gisteren is daar een prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het

dichts aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te claimen;
net zoals de collega’s van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terecht om het gesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld
aan een deel van de defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtaak van defensie. Het klopt dat

daar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de veiligheidsregio’s.
Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet dat er een bewindsliedenoverleg in

voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Als ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT
Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar

hebben we met zijn allen ja tegen gezegd.
Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat

komt erop neer dat we het MIT zo’n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee

nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel

ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met inachtname van wat daarover in de notitie

staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale partners zijn
voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiénteerde organisatie te maken.

Wat we wel gedaan hebhen is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende organisaties.
De Politie is in verhouding sterker teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de belastingdienst

(Douane/MKB).
De totalen voor het MIT zijn:
Politie: 273 fte

Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)
Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 mln euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project [ 5.4.2e |), RIEC/LIEC,
Defensie en belastingdienst uit betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 min euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 min
7

krijgt daarvan 7 min
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CJIB/DII krijgen daarvan 9 min.

Kennis/Expertise - RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).
Defensie krijgt 7,8 min.

Belastingdienst krijgt 7,1 min.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:
1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum

beschikbaar van zo’n 2,8 min structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de prio
2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag speelt naar bekostiging van dergelijke capaciteiten voor

de 3° hoofdtaak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief van het MIT kan dat niet

voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.

2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in

essentie de TBB-capaciteit is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt
een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel
willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er komen 5 mensen van MKB in

het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig is

van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT

is dat iets wat ik voor een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als

geheel ingediend, dus als de belastingdienst het bedrag van 7,1 mln (post keteneffecten) toch in een iets

andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie of jullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident

onder voorbehoud van ambtelijke en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.
De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende
week volgt nog een ronde om ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervolgproces is, zoals gisteren gemeld:

1)Jullie akkoord, het liefst vandaag nog

2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken

3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG’en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven

voor consultatie.

4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.
5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.

6) De onderraden zijn in maart.

Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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MIT Oorspronkelijk

ie procentueel z 2020 2021 2022

Politie 300 63%

Politie TC//OT/WOD 0 0%

Defensie 30 6%

Defensie TCIVOT/WOD 20 4%

Belastingdienst (5 MKB en 7 FTE Douane) 112 23%

Belastinidienst TCl/WOD 16 3%

Totaal 478 100%| 0| ol 0

Keteneffecten rte procentueel z 2020 2021 2022

Directe strafrechtketeneffecten MIT

IOM (ine! Rijksrecherche) 139

iM (Rechtspraak incl. kabinet R-C)

Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI)

Intelligence (Kennis & Expertise)

Directe organisatie effecten MIT

Politie 0 0%

Defensie 60

Belastingdienst (Douane - Belastindienst/ov| 120

frotaal 319 i!) 0.0 0.0 0.0
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Binnen kader 80 min.

2023 2024 2025struc rte procentue 2020 2021 2022

60.2 273 62%

1.8 0 0%

7.5] 27 6%

3.9) 20 5%

14.3} 103 24%

2.0 15 3%

o| 0 o| 89.8 438| — 100%| o 0| 0

2023 2024 2025struc rte procentue 2020 2021 2022

16.2)?

8]

10

4

Q ie) 0%

sro
12.7| 72

0.0 0.0 0.0 67.9) 72 0.0 0.0 0.0
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2023 2024 2025struc

2023

0.0

2024 2025 struc

15.2]

0.0 0.0 50.1



[5.1.2e |, F124 [5 12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e |@minjenv.nlj:[_ 5.1.2e |, fit [5.4.2e |-To: aca

BD/IDRCIGCL_§4.2e  |@minjenv.ni];|__5.1.2e _|@politie.n!'L_5.1.2e _ |@politie.n]]

From: [2c], - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Fri 1/24/2020 3:31:01 PM

Subject: mkb belastingdienst

Received: Fri 1/24/2020 3:31:02 PM

Krijg net [5.1.2efe [5120]aan de lijn die meldt dat belastingdienst MKB kennelijk zonder die 35 man ook de 5 man uit

het mit gaat halen. Nu ja, dat heb ik maar voor kennisgeving aangenomen.

Met vriendelijke groeten,

5128

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

M

emminjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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,
.- BD/DGPenVW/PPBT]__5.1.2e |@minjenv.nl]: | _5.1.2e \@om.n''f : @om.nl]:

|@mindef.n''{ 5.1.28 l@mindef.nl];|___5.1.2e _ |@belastingdienst.nI|__5.1.2e_ |@belastingdienst.nl];
5.1.2¢ |@belastingdienstnI'| __5.1.2e —_ |@belastingdienst.nlJ;|_ 5.1.2e |@belastingdienst.nl'|_5.1.2e |@belastingdienst.nl]

Cc: [| 51.2e |fre [5.1.2e | -BD/DRC/IGC] —5.1.2e — |@minjenv.nl];| §.1.2e |{+2} [5.126],-
BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e — |@minjenv.nl];5.12), | 5.1.2e ]([5.1.2e|)[ 5.1.2e  |@politie.ni]
From: 5.1.2e], |s 12] 2e \ (5.1-2e]) [Lid Korpsleiding]

Sent: Sun 1/26/2020 4:27:29 PM

Subject: Antw: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Received: Sun 1/26/2020 4:28:03 PM

Beste [25428]

De bijgaande notities heb ik gelezen. Bij de kosten van het MIT hebben alle partners bijgedragen tot een vermindering,
zodat we rond de 80 miljoen uitkomen.

By het doormemen van het kostenschema constateer ik nog wel dat de verhoudingen rond het kopje TCI/OT/WOD sterk

afwijkt van de verhoudingen die daar boven staan. Dit heb ik met besproken en ik begrijp hoe deze verhoudingen
tot stand zijn gekomen. Het is nu zoals het is, maar bij een volgende verdeling dienen de verhoudingen wat mij betreft meer

in balans te zijn.

Verder heb ik de nieuwe verdeling van de ketenkosten gezien. Bij de verdeling van de ketenkosten doen we als politie in

deze fase met mee. Dit komt o.a. door het feit dat wy ketenkosten op een andere wijze hebben beschouwd. Voor dit moment

is dat akkoord, maar ook hier geldt dat bij een volgende verdeling we als politie daar dan waarschijnlijk ook anders naar

kyken.

Kortom, In deze fase kan ik mi in de voorstellen vinden en dank voor de nadere uitwerking.

Groet,

.

- BD/DGPenV/PPBT

Datum: 24 januan 2020 om 15:56:32 CET

Aan:| 5.1.2e \@om_nl' 5 [5.1.2e] |s+29] 1.2e |.1.2e) [Lid Korpsleiding]Sze femindef
nt

5

| 51.2e  |@belastingdienst.n!' , | 5.1.26 \@belastingdienstnl’ .|__$.1.2e |@belastingdienst.n!'
Ce: 342e | 6.1.2e | - BD/DRC/GC

,| 5.1.2e
| rad, 5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO,[542e]| 5.1.2e | (§.1.2e )

Onderwerp: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Collega’s,
Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog
In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een ‘was-wordt’ tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hapelijk mee uit. Dat bedoel ik het niet alleen

inhoudelijk vanuit de gezamenilijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben (evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes)
maar ook omdat we hier voor een structurele investeringvoor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in

positie komen om geld te claimen voor deze aanpak.

Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroepja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook politieke instemming van de

ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden

en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en

omvang de eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten van respectievelijk
80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van incasu de douane en defensie. Vanuit de ambitie om de breedte van de aanpak
zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren. Conform onze afspraak van gisteren is daar een

prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het dichts aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst

voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te

claimen; net zoals de collega’s van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terechtom hetgesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan een deel vande

defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtaak van defensie. Het klopt dat daar in toenemende mate gebruik van gemaakt

wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de veiligheidsregio’s. Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet

dat er een bewindsliedenoverleg in voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Alc ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:
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Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT

Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar hebben we met zijn allen ja tegen

gezegd.
Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat komt erop neer dat we het

MIT zo’n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de

beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met

inachtname van wat daarover in de natitie staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale

partners zijn voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiénteerde organisatie te maken. Wat we wel

gedaan hebben is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende organisaties. De Politie is in verhouding sterker

teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de belastingdienst (Douane/MKB).
De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte

Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)
Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 min euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project

betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 mln euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 min

ZM krijgt daarvan 7 mln

CJIB/DJI krijgen daarvan 9 min.

Kennis/Expertise — RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).
Defensie krijgt 7,8 min.

Belastingdienst krijgt 7,1 mln.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:

1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum beschikbaar van zo’n 2,8 min

structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de prio 2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag

speelt naar bekostiging van dergelijke capaciteiten voor de 3° hoofdtaak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief
van het MIT kan dat niet voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.

2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in essentie de TBB-capaciteit
is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat

licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er

komen 5 mensen van MKB in het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig
is van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT is dat iets wat ik voor
een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als geheel ingediend, dus als de belastingdienst het

bedrag van 7,1 min (post keteneffecten) toch in een iets andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat

respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie ofjullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident onder voorbehoud van ambtelijke
en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.
De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende week volgt nog een ronde om

ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervalgproces is, zoals gisteren gemeld:

1) Jullie akkoord, het liefst vandaag nog

2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken

3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG’en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven voor consultatie.

4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.

5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.

6) De onderraden zijn in maart.

Met vriendelijke groeten,

), RIEC/LIEC, Defensie en belastingdienst uit

5.4.2e fr2d | 5.1.2e

| 5.1.2€

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Tf
arkt 147 | 2511 DP | Den Haag
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Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wanna anne nnn nnn nanan Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en by lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kemusneming door anderen is miel toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To: 5.1.2e | bed Ste 5.1.2e |@minjenv.nl]; |_5.1.2e fal - BD/DGPenV/PPBT[ _5.1.2e — @minjenv.nl];
| 5.12e ,[$-1.2e | 512] 5.1.2e | 5.1.28 netv.minjenv.nl];[___$.1.2e
BD/AL[ _8.1.2e

femnjenv
nl Bad] 5.1.2e | BD/DBAen 6.1.2e  |@minjenv.nl]; | 5.1-2e |, F124, [524], -

BD/DSenJL__5.1.2e |@minjenv-nl]; |_5.1.2e _ |, f+. [5-12e| - BD/DFEZ/BKB[__5.1.2e — |@minjenv.ni];[_5.1 , brad [B.4.2e], -

BD/DFEZ/CBU/ClusterAf. 5.1.2e |@minjenv.nl]: [5.1.28 |, F124 [>]. - BD/IDRC/GCI__5.1.2e|@minjenv.nl

Cc: 5.1.2e | -BD/DSenJ/BenD]|_5.1.2e — (@minjenv.nl]; 5.1.28 - BD/CBJIC
sts @minjenv

at 5.1.28
|.

[5.1.2e]. - BD/DBAenV/HICI>12e|@minjenv.nl]; BD/DVB/IV 8-1.2e [@minjenv.nl]; |__5.1.2e
inj

BD/IDRC/GC[__5.1.2e |@minjenv.nl} | 51 - | Fred, raBD/DVB/BA| 5.1.2e @minjenv.nl]; |5-1.2e 5.1.2e

BD/DRCIGCL__5.1.2e  |@minjenvni;[_ 5.1-2e [ff] $.12e -BD/DRC/GCL__5.12e _ |@minjenv.nl];| 5.1.2e | $14 [51.26] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.22 |@minjenv.nl];| 5-1-2e |, b:74. [5.1.28], - BD/PBB[__5.1.2e — |@nctv.minjenv.nl];|_5.1.2e _|, |6.1.2e],-
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nij.[ 5-1.2e | [5.1.2e]- BD/DGPenWPPBT/PBO]_5-1.2e — |@minjenv-ni];[212e]1-22 J-

BD/DGRR[__ 5.1.2e |@minjenv.nl]; 5.12e], [512]- BD/DRC/GCI__5.1.2e |@minjenv.ni]; [5.1.2e], [5.1.2e], -

BD/DSenJ/BenDI_5.1.2e @minjenv.nll; 5.1.2e |[s12°]-BD/DWJZ/PRI_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: —[512e|,[_5.1.2e| BD/DGRR/STAF

Sent: Mon 1/27/2020 10:29:18 AM

Subject: aanvullende informatie

Received: Mon 1/27/2020 10:29:19 AM

Zoals in het directeurenoverleg vanmorgen afgesproken, graag uiterlijk vanmiddag 15.00 uur zoveel mogelijk
aangeven ten behoeve van het DG-overleg morgen:

1. Prioritering van de voorgestelde maatregelen en de financiéle claims, indien de toegekende middelen lager
uitvallen dan geclaimd. (minimumvarianten)
2. Ook voor morgen in het DG-overleg: is er weallicht toch nog meer te zeqgen over de te verwachten

resultaten van de verschillende maatregelen?
3, Vanmorgen besproken aanpassingen/verduidelijkingen in de financiéle plaat.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Pastbus 20301 | 2500 EH

It
Den

n Haag
fqsey

ominjenv.nl

www rijksoverheid.nl/jenv
5.1.2e), van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 17:38

Aan:| 5.1.28 |, fra] 5.1.2e || 5.1.2e | fa], eed), - 5.1.28 | [8.4.20|.512 5.1.26

| 6.1.2e I 5.1.2e [BD/DBAenV ;

pel
ae 5.1.2e ‘TI 5.1.2e | bas, [et.ze], - BD/DFEz, BKB; | 6-1.2e | +24

| Feed.b=. - BD/DRC/GC
cco:f#_5.1.2e -BD/DSeni/BenDj|___8.1.28

oaceed == Thalcoca ara); 5.1.28 BD/DVB/BA ; [5126][5126] 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.28 124.6124 - BD/DRC/GC 5.1.28 5.1.2e

;] 5-1.2e |, $12],[512], - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2 |, 5.1.2e 5.1.2e |,[61.2e],- BD/DRC/GC ;5.1.26 5.1.2e
|,

- to Ee 80/DGPeny Al 5.1.26 EL 6.4.2¢ |]6.1.20],=e - BD/DRC/GC; |5.1.2e|, |5.1.2e],

BD/DSenJ/BenD

Onderwerp: stukken directeurenoverleg anti-ondermijning 27 januari 2020

Bijgevoegd de stukken voor het directeurenoverleg van as maandag 27 januari van 8.05 tot 9.00 uur. (kamer

20.404)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

mLSize|
@minjenv.nl

www. rijksoverheid nl/jenv
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To: 5.1.28 [512e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e —|@minjenv.nl]
From: 5.1.26) 412 - BD/DGPenV/Staf

Sent: Mon 1/27/2020 5:08:34 PM

Subject. RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020. WORD

Received: Mon 1/27/2020 5:08:35 PM

Staat ook in Ibabs! ©

BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28januari 2020_WORD

Zeker! Muv opmerkingen in mijn mail

Met vriendelijke groet,

Beleidsmed

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:[e126]. - BD/DGPenV/Staf {8.1.28 |@ minjenv.ni> Namens
Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:54

Aan:| 5.1.2e |, +24, [512e]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO <__5.1.2e _|@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020 WORD

Ha |5.1.2e],
Is dit dezelfde annotatie als die van| 5.1.2e |?

Gr, [5.128 |vaiubetaey BD/DGPenV/PPBT/PBO 48.1.2 |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:48

Aan: . fe +2e} - BD/DGPenV/PPBT 4 §.1.2e  |@minjenv.nl>

cc:| 5.1.2e |,]5.1.2e],- BD/DGPenV/PPBT/PBO4 5.1.2e — |@minienv.ni>;[_ 5.1.2e |
q 5.1.2¢ afr - BD/DGPenV/Staf 4 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28januari 2020_WORD
Urgentie: Hoog

Beste [9 5.126]
Hierbij de geannoteerde agenda voor het overleg met de G4.

Aanvullend zou je nog kunnen opmerken dat er in heat kader van het MIT naast opsporing ook wordt geinvesteerd in

de te verwachten ‘organisatie effecten’ van toezicht- en handhavingsorganisaties (Douane en Belastingdienst). Deze

investeringen zullen naar verwachting ook direct ten goede aan de integrale aanpak van de georganiseerde
criminaliteit op kwetsbare logistieke knooppunten in de regio’s (zee- en luchthavens etc.).
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

- BD/DGPenv/PPBT

§.1.2e |, - BD/DRC/GC

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Pastbus 20301 | 2500 EH| Den Haag

Voor «een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:| 5.1.2e Fd 6.1.2e |, - BD/DRC/GC 4 5.1.2e @ minjenv.nl>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:28

Aan: [512e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO <__5.1.2e — |@minjenv.nl>;|512+|{'4 - BD/DGPenV/Staf<§.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020 WORD
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Urgentie: Hoog

Bij deze, net op tijd!

Groet,
Van:| §.1.2e|, 524, |512e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <q _5.1.2e |@minijenv.nl>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:03

Aan:[ &1.2e |p 1}.[5.1.2e|,-BD/DRC/GC 481-2 |@minjenv.ni>

Onderwerp: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD

Zou jij jouw opmerkingen / aanvullingen op de annotatie voor de G4 uiterlijk 17:30 aan kunnen mailen?

( wil graag 17:30 naar huis..)
Dank!

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28¢ etage

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 27 januari 2020 16:07

[84.2e].-BD/oRC/GC { 8.1.2e — |@minjenv.nl>

Onderwerp: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020 WORD

2e
|,

Bijgevoegd een eerste aanzet voor de annotatie voor de G4. Zou jij deze nog kunnen aanvullen?

5.1.2e |maakt op mijn verzoek voor JW een beredeneerde schatting van de kosten van een MIT met 350 fte.

5.1.2e | heeft aangegeven dat 350 fte een absolute minimum variant is. In het kader van kostenbesparing stelt zij
voor om eerst te kijken naar de opgevoerd organisatie-effect t.b.v. het MIT.

Groet,
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To: [|54.2e| [5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO|

BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.nl]; [5.1.22 |
[512e]/ 61.2e _|- BD/DGPenV/PPBT/PBO| 5.1.22 @minjenv.nl]; [5-1.2e|, ffBrad.-
BD/DGPenV/PPBTL__.1.2e  |\@minjenv.nl]; [5-1.2e, brb12e6.1.2e  |- BD/DGPenV/PBT/PBII 5.1.2e @minjenv.nl];| 5-1-2¢

b+24. 642] - BD/DGPenV/PPBT/PBO]__5.1.2e minjenv.nl]; { 5.1.2 - BD/DGPenV/PPBT/PBO[]__5.1.2e — @minjenv.nl];

‘|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e |@minjenv.nl];[ 5.1.2e | $12) {92¢| - BD/DGPenW/PPBT]__5-12e |@minjenv.n]];
.

- BD/DGPenV/PPBTIICAL_5.1.2e [@minjenv.nl]; [5.1.2e|] 5.1.2e | BD/DGPenV/PPBT/ICAL__5.1.2e  @minjenv.nl];[51
BD/DGPenWPPBTIICA —_5.1.2e — [@minjenv.nlj; ]6-1.2e/[__,2122 _d-

BD/DGPenV/PPBTIICA[. 5.1.2e |@minjenv.nl];[_5.1.2e 5.1.2e | -BD/DGPenV/PPBT[ 5.12e  |@minjenv.ni];[ 5.1.2e | -
[__812e|

5.1.2

[5.122 |@minjenv.nif;[5.1.2e][5.12e|, -

{+2} [5.1.2e] - BD/DGPenWPPBT/PBO|__5.1.2e  @minjenv.nl]; _5.1.2e

h 5.1.2e

BD/DGPenV/PPBT/PBO]_5.1.2e — |@minjenv.nl]; [5 72e], L_512e | BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e|@minjenv.ni]
[_512e | BD/DGPenV/PPBT/PBOL_5.1.2e |@minjenv.ni:[ &1-2e  |BD/DGPenW/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.nl];

5,1.2e Ran? Fr2d1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBIf 5.1,2e @minjenv.nl]; |5.1.2e),
BD/DGPenV/PPBT/ICA]_5.1.2e |@minjenv.nl]

From: 6.1.28 |,[s-ze2e_| BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Thur 1/30/2020 10:31:58 AM

Subject: Terugkoppeling gesprek minister 30/1 claims BOTOC

Received: Thur 1/30/2020 10:31:59 AM

Terugkoppeling 30/1 gesprek minister met DG-en en[512e]en F'=4[6.1.2e|over BOTOC claims:

M vindt meest belangrijk: MIT, Bewaken en beveiligen en Preventie

MIT: bezien wat is nodig vanuit andere pijlers voor MIT

Bewaken en beveiligen: gewoon doen

Preventie: M wil eigenlijk alleen jeugd, noemde t/m 14 jaar, wil dadergericht, voorkomen criminaliteit, wijkaanpak
M noemde expliciet: internationaal, wijkaanpak, intell landelijk moet ondersteund door regionaal/lokaal niveau/best

practices

Beleidsagenda: wat is daarvan aan MIT te hangen? Afpakken belangrijk

Intelligence: verbinding landelijke behoefte (MIT) met regionaal/input, meer dan RIEC/LIEC

De-normalisatie drugsgebruik moet gedaan, maar ligt primair bij Blokhuis VWS, M wil wel coérdinerende rol

M wil dat alle claims die hij gaat neerleggen echt keihard zijn, rol FES en trekkers

Pijlers BOTOC wijzigen niet maar focus dus op MIT, preventie en B&B, de andere pijlers ondersteunen vooral MIT

Structureel ondermijningsfonds: nota aan FIN wordt opnieuw bezien en zal vooral rol bij formatie krijgen

pra, gaat nu opnieuw met trekkers bekijken wat dit voor de besproken financiéle plaat met de claims betekent,
wat is incidenteel en wat echt structureel

en b.r2q 5§.1.2e
|,Volgende week weer gesprek met M, DG-e,

|5"

Groet, | 5.1.2¢

van:[ 6.1.2e|. 12e | BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 17:27

Aan:|__5.12e _ |,[5-12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO ;|8.1.2e|[ 51.2e |, - BD/DGPenV/PPBT/PBO;| 5.1-2e |, f17}, [E726], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.28 |- BD/DGPenV/PPBT/PBO;| 5.1.2e | f12}, $12), - BD/DGPenV/PPBT; [51 2¢|,
biad[s1zB.12e | BD/DGPenV/PBT/PBI; p12]. - BD/DGPenV/PPBT/PBC ;

5.1.26 BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

1 [5+2*], - BD/DGPenV/PPBT ; [5122], [52], - BD/DGPenV/PPBT/ICA ;

BD/DGPenV/PPBT/PBO;
P24, - BD/DGPenV/PPBT/ICA

Onderwerp: Terugkoppeling{"4 5.12e gesprekken ministers claims BOTOC

Collega’s, zojuist terugkoppeling gehad van team over recente gesprekken met ministers JenV en

Mrb over claims pijlers BOTOC (deadline aanleveren liep vandaag af)
Minister JenV heeft als speerpunten meegegeven:

‘¥Winstwaarschuwing: niet alles zal worden gehonoreerd Swat is minimaal nodig?
¥ Inzet op de “volle bak” dwz 240 mln genoemd

WV Hoe versterken maatregelen elkaar?

Vv Aangeven: welke maatregelen versterken bestaand beleid, welke aanjaag maatregelen, samenwerking met

andere departementen
¥ Scherp zijn op keteneffecten

Aandachtspunten
¥Goed afstemmen ook met collega ministers als VWS, FIN (dubbelrol want gaat over claims maar ook over bv

FIOD),

VY RJV en RBJ worden benut voor bredere afstemming. Mogelijk daarvoér ook apart DG-overleg met andere

departementen (VWS, BZK, FIN, ...)

Vv Terugkoppeling aan alle indieners claims, hoe doen we dat? lastig: stukken kunnen dan nog niet gedeeld.

Vv Internationaal

Er is gesprek Grapperhaus / Dekker over preventie geweest. Was geen makkelijk gesprek. Geen scherpe

0116

- BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

BD/DGPenV/PPBT/ICA ; BD/DGPenV/PPBT/ICA ;
- BD/DGPenV/PPBT/ICA ;

-

sp
foaren/ rer

La
BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

- BD/DGPenV//PPBT/PBO ;

5.1.2e bra] bralt.ze| BD/DGPenV/PBT/PBI ;



taakafbakening afgesproken. Nog niet geheel duidelijk waar ministers voor gaan.

De-normalisering drugsgebruik

Gesprek met Grapperhaus liep goed. Zijn speerpunten:
¥ Terugdringen drugsgebruik in het uitgaansleven

Vv Aanspreken van gebruikers en hun sociale omgeving

¥ Zichtbaarder handhaven van de landelijke opsporingsnorm

VY Spiraal doorbreken

Vv Meer partijen betrekken bij zichtbaarder handhaven dan alleen OM

¥ Minister JenV inzetten voor uitdragen anti-normaliseringsboodschap

Planning
Vrijdag 24/1

werkgroepje bij DGRR zet alle ontvangen claims en onderbouwing op een rij aan de hand van een

beoordelingskader (vergelijkbaar met wat door FIN voor 100 min ondermijningsfonds werd gebruikt). Komt neer op

beoordelen onderbouwing zowel incidentele gelden als structurele gelden. Gaat er iets mis als iets niet wordt

gehonoreerd? Wat is goed onderbouwd om mee te nemen. Waarover zijn al politicke toezeggingen gedaan?
Resultaat: overzicht/lijstjes met onderbouwing/prioritering.

Maandag 27/1
Resultaat bespreken in directeurenoverleg
Donderdag 30/1

overleg M met pijlertrekkers uitgebreid met Bestuursraad (niet de brede BR)

5/2 SBO

10/2 LOVP en SBV

14/3 MR
5.1.28 Jen ik zijn morgen in huis voor evt. vragen van de werkgroep én collega’s.

Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet,

fh
codrdinerend beleidsmedewerker

Programma Politiéle Beleidsontwikkeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.26 @minjenv.nl

www.rijksoverheid.n|/jenv
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To: 5i2e|[ 6.1.28 |(5.1.2e|)']  51.2e — |@politie.nl:[5.1.2e |, $124 [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.nl]
Ce: A. aed .- BD/DGPenV/PPBT|___5.1.2e  |@minjenv.nl]

From: 5.1.2e | 12] 5.1.2e| - BD/DRC/IGC

Sent: Thur 1/30/2020 11:27:09 AM

Subject: Overleg minister breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Received: Thur 1/30/2020 11:27:10 AM

[size),Vanochtend vond overleg plaats van DG’s en|[12e|lmet de minister over de pijlers van het brede offensief tegen

georganiseerde ondermijnende criminailiteit.

De terugkoppeling ervan heb ik zojuist mondeling gekregen van 5.1.2e
|, { 5.1.28

. Dat betreft goed
nieuws (zie 2.) maar ook weer een aantal acties die zeer snel tot resultaat moeten leiden, want voor 11 februari

wanneer het volgende gesprek met minister is (concept op 6 februari), moet gereed zijn:
1. Onderbouwing claim + effect

Claims c.q. doel en besteding van de geclaimde middelen: alle euro’s moeten hard zijn, wat wordt er van betaald, is

het gelabeld of geoormerkt, wat levert het concreet op?
2. Samenhang pijlers

MIT is het centrum van het offensief, Bewaken en Beveiligen is randvoorwaardelijk, preventie is de derde belangrijke

pijler.
Dat betekent dat pijler Intel (ofwel Kennis & Inzicht) en onderdelen van de Beleidsagenda prioriteit hebben mits ze

gerelateerd zijn aan het MIT.

a. Wij moeten duidelijk maken (in tekst en beeld, zie wolk van[_5.1.2e|) hoe de relatie is tussen Intel en

MIT: waar versterkt het elkaar, hoe is de samenhang tussen deze 2 pijlers?
b. Verder moeten we bepalen welke onderdelen uit de Beleidsagenda, bijvoorbeeld welke

wetgevingstrajecten en/of claims van partners, raken aan het MIT dan we! essentieel zijn voor MIT.

c. Voor onderdeel internationaal moet in het MIT plan van aanpak staan beschreven wat nieuw is en op

welke manier de internationale versterking de huidige internationale aanpak versterkt.

3. Incidentele claim

Op 11 februari wordt het voorstel besteding incidentele middelen aan de minister voorgelegd waarna z.s.m. de

toekenningsbrieven verstuurd worden.

Voorstel om op dinsdag een dagdeel vrij te maken zodat we gezamenlijk (met jou of met alle kwartiermakers) deze

uitwerking kunnen doen. Laat jij en mij weten wat het best uitkomt op dinsdag?

Groet,
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To: 3129512]- BD/DSenJ/BenDi_§.1.2e |@minjenv.nll: [Size | Bo/Dsen,/BenD| 5.142e @minjenv
nl

5.1.2e] [B.12e -

BD/DSenJ/BenD]|_5.1.2e |@minjenv.nl]; 5-1.2e]4$12: 5124 - BD/DRC/GC| ize @minjenv.ni]! 51.2e

BD/DRC/FO] 5.1.2e @minjenv.ni];| 5 [_ 51.2e |@minjenv.nl]; [ 5.1-2e |, [97}, [51-20], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO]__5.1.2e minjenv.nl];
5.1.26

- BD/DRC/FO 6.1.2e  |@minjenv.nl];| 5.1.28 de
[512] BD/DRC/GC] 5.1.28 @minjenv.nl

F
6.1.22 | [512] - BD/DRC/CY| 5.1.28 @minjenv.n}; —542e

BD/DRCIFO[_5.1.2e _|@minjenv.nij,
[61.26

tal
- BD/DGRRJ 5.1.2e |@minjenv.nl];[8.1.2 |

BODRO
GCL 126[5.1.26|ean

jenv.nl];|  5.1.2e BDIDVB/BAL 5.1.2 (@minjenv.nl]

5.1.2e ore.-BD/DRCIGC] —5.1.2e — @minjenv.nl];[__5-41.2e | BD/PPACI_§1.2e |@minjenv.nl];_5-1.2e
5.1.2e | ED

ORCeG
5.1.2e |@minjenvnl]From, [5.1.2e|, bi24 6:2 - BD/DRC/GC

Sent: Te7/30/2020 12:48:12 PM

Subject: RE: voortgang claims beleidsagenda Breed Offensief Ondermijning
Received: Thur 1/30/2020 12:48:13 PM

Hi allen,
Het vervolg van de huidige stand van zaken. Op basis van bespreking bij de Minister (JenV) wordt de opbouw van

de claims geherstructureerd. De minister wil zoveel als mogelijk uitgaan van de driedeling MIT, Preventie en

Bewaken & Beveiligen. De overige onderwerpen worden daaraan gerelateerd. Alle voorstellen moeten dus zoveel als

mogelijk aan die drie onderwerpen worden gerelateerd. De pijlers Beleidsagenda en Kennis&expertise worden

vooralsnog opgeheven, en uitgesplitst naar de andere drie. Wij bezien nu hoe dit te doen, en hoe we de

onderwerpen kunnen relateren aan deze drie. Ter illustratie: kroongetuigen en beveiligde zittingszalen worden

onder de pijler Bewaken & Beveiligen gebracht. Informatieuitwisseling als beleidsmatige randvoorwaarde bij het

MIT. Etc.

In overleg met de pijlers doe ik hier in eerste instantie een voorstel voor, dat ik bij jullie neerleg. Dit moet allemaal

volgende week donderdag (6 februari) geheel rond zijn, dus vergt enig snel schakelen. Voor sommige onderwerpen

geldt dat de link tot MIT/B&B/Preventie enigszins ver te zoeken zal zijn: die zullen op die manier dan ook in beeld

worden gebracht.
Parallelle lijn: uiterlijk 6 februari willen we ook het totaalplaatje van de incidenteel direct uit te keren bedragen in

beeld hebben. Die breng ik ook in eerste instantie in beeld, met verzoek hier op te reageren/ nader te

onderbouwen waar nodig. Dit moet begin volgende week in beeld zijn.
Derde lijn: ook voor de structurele claim zijn her en der nadere onderbouwingen nodig (zoals ook hieronder al

aangegeven). Laten we hier eind volgende week als deadline voor hanteren.

Mails per onderwerp volgen, zodra ik uitsplitsing heb gemaakt.
Groet

fane|

5.1.28| bred Fal - BD/DRC/GC

Versonden: maandag 27 januari 2020 15:13

Aan: ___5-1.2[5.1.2e| - BD/DSenJ/BenD3 —20rnsen eno [> LL
-BD/DSenJ/BenD; [5.1.2e]{1224 144 - BD/DRC/GC ;

5.1.2e BD/DRC/FO;[512e  BD/DVB/BA ;| 5.1.2e | 5124, |5.12e), - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.28

PQ/ORCIFO
6.1.2e || 5.1.2e]-BD/DRC/GC;[ _§.1.2e |, 24,-BD/DRC/CV; 6.1.28 - BD/DRC/FO; [6.1.24],} +24,

- BD/DGRR; | §.1.2e |, | 5.1.2e FBD/DRC/GC; | 5-1.2e |- BD/DVB/BA
| s.12e ||5.1.26||9.1.2e|, - BD/DRC/GC ;

5.1.2e |-BD/PPAC 5.1.28 BD/DRC/GC
ceil SzeRE: voortgang claims beleidsagenda Breed Offensief Ondermijning

Beste allen,
In vervolg op onderstaande mail met stand van zaken Beleidsagenda, hierbij een update. Om te beginnen veel dank

voor de al geleverde input en het snelle schakelen afgelopen week!

De stand van zaken:
- Deze week ligt het totaalpakket aan claims voor in (vanochtend) het directeurenoverleg, (dinsdag) het DG-

overleg en (donderdag) bij minister Grapperhaus. Voorlopige richting en keuzes zijn op dit moment

onderwerp van bespreking (en verhitte discussie?).
- Volgende week staat het eerste gesprek met de IRF gepland, dus we moeten richting een verder ingevulde

format/checklist, op de verschillende onderwerpen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de scherpte in de

resultaatverwachtingen/doelstellingen van de maatregelen, en de verhouding tot de reeds bestaande inzet

op de verschillende dossiers. Ook zullen we op sommige onderwerpen nog een slag dieper moeten gaan in

de pxq onderbouwing en jaarreeksen.
-

Wij gaan morgen op deze punten een eerste (inventarisatie-)slag maken, op basis van de reeds geleverde

input. Vervolgens komen we bij jullie op de lijn voor de verdere uitwerking/input. Vriendelijk verzoek om

daar deze week tijd voor vrij te maken, om waar nodig aanvullende onderbouwing te leveren.

- In tegenstelling tot wat hieronder staat onder 3: er gaat medio februari geen brief naar de Kamer. Dit blijkt
toch niet nodig (om de besteding van de incidentele middelen toe te lichten.

Voor zover even.

Hartelijke groet,

o1id



To: LC 2e _ - BD/DGRR/DVBILIEC| 5.1.2e @liec.nlJ;[_ 5.1-2e |, [512¢] 12.) ] 5.1.2e  |@politie.nl]:
5 1.2¢ LE

Bt2e6.1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI| 5.1.2¢ l@minjenv.nlj; [5+2e][_5.1.2e |
@politie.nl)] \@politie.nl]; [5.1.2e

},
{124 [5.4.20], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5.1.2e  |@minjenv.nl];|_ 5-1.2e

|,

- BD/DRCIGC[._542e _[@minjenv.nl; Hosman [512¢] [1]. - BD/PNDVI__5.1.2e —|@nctv.minjenv.nl];577s 12]. -

BD/DGRRIDVBILIECI —5.1.2e  [@liec.nl]

Ce: [ 542e7 BDYDRC/GC| 5.1.28 @minjenv.nl]
From; ([_51.2e| |- BD/DVB/BA

Sent: Thur 1/30/2020 8:42:27 PM

Subject: RE: Kennis en Expertise

Received: Thur 1/30/2020 8:42:28 PM

Beste collega’s
Vanochtend vond het overleg van de DG’s en>1?*met minister JenV plaats over de claims van de pijlers van het brede offensief

tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Op basis van die bespreking wordt de opbouw van de claims geherstructureerd.
De minister wil zoveel als mogelijk uitgaan van de driedeling MIT, Preventie en Bewaken & Beveiligen (‘randvoorwaardelijk’). De

overige onderwerpen worden daaraan gerelateerd. Alle voorstellen moeten dus zoveel als mogelijk aan die drie onderwerpen
worden gerelateerd.

Op 11 februari is er weer een gesprek met de minister, hetgeen betekent dat een aantal acties moeten worden uitgevoerd waarvan
het conceptresultaat op 6 februari gereed moet zijn:

1. Onderbouwing claim + effect

Claims c.q. doel en besteding van de geclaimde middelen: alle euro’s moeten hard zijn, wat wordt er van betaald, is het gelabeld of

geoormerkt, wat levert het concreet op?

2. Samenhang pljlers
De pijler Intel (ofwel Kennis & Expertise) krijgt prioriteit mits gerelateerd aan het MIT. Duidelijk moeten dus zijn hoe de relatie is tussen

Intel en MIT: waar versterkt het elkaar, hoe is de samenhang tussen deze 2 pijlers?
3. Incidentele claim

Op 11 februari wordt het voorstel besteding incidentele middelen aan de minister voorgelegd waarna z.s.m. de toekenningsbrieven
verstuurd worden.

Morgen én maandag zullen we met de teksten aan de slag gaan, op zich is wat we hebben al sterk en we hoeven vooralsnog cok

niet in de claim te schrappen, maar moeten nu dus beter de relatie met MIT omschrijven. Deze teksten kunnen we per mail

afstemmen. Ik zal een nieuwe afspraak maken voor na 11 februari als er weer met de minister is gesproken.
Groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van:[__5.1.2e|,C.- BD/DVB/BA
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 21:34

Aan:(___—512e| BD/DGRR/DVB/LIEC;[ 5.1.26 |, [54.2] (is24,)'; 57 20], bi2q [s126)81.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI;|512¢
5.1.2e || 5.1.2e — |@politie.nl); |, [24.2] - BD/DGPenv/PPBT/PBO; | 8.1.2e [fifi]. -Bp/oRC/ec;(_512e |

E+]. - BD/PNDV;| _5.1,[5.126), - BD/DGRR/DVB/LIEC

cc:[_812e_]BD/DRC/GC
Onderwerp: Geannuleerd: Kennis en Expertise

Tijd: maandag 3 februari 2020 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: N22

Urgentie: Hoog
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To: 5.1.20] fred b12e5.1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBIL_5.1.2e——|@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |124, [5.12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Fri 1/31/2020 9:12:18 AM

Subject: FW: werkbezoek delegatie ministerié van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Received: Fri 1/31/2020 9:12:19AM
iCOV voor ondermijning en MIT versie 14 januari 2020.docx

Zie ter info onderstaande mail m.b.t werkbezoek icov! Misschien goed als jij aansluit bij het gesprek met [5.1.2e].
Met vriendelijke groet,

fa Bz
Beleidsmedewerker

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

wea : negroes
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 16:13

Aan: |_5-1.2e|. - BD/DRC/FO ;|§.1.2e| 2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

[5128],
Bedankt voor je mail. We zijn elkaar vast tegengekomen op de 20° maar hebben elkaar nog niet gesproken.
Ik betrek meteen van DGPenvV erbij, wij werken nauw samen voor het MIT.

Vandaag kwam het onderwerp informatiedeling binnen en buiten het MIT ter sprake dus komtje mail op een goed
moment.

Graag praten |5.1.2e en ik met je door over het voorstel van iCOV en WGS. Ik zal een vergaderverzoek sturen.

Met vriendelijke groet,

Vani] $122 |-BD/DRC/FOd $1.2e|@minjenv.nl>

noreeneens
woensdag 29 januari 2020 13:04

612e |fral[s42e|-Bp/orc/ecd — 812e — |@minjenv.nl>

car 3.1.22 [f14,[5.1.2e,-BD/DRC/FOd 5.12e — @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Beste

Wij kennen elkaar nog niet, mijn naam is [_542e Jen 1 januari ben ik gestart bij DRC/Fraude en Ordening en

daar zal ik me voornamelijk met de FIU gaan bezighouden. Ook houd ik me bezig met het wetsvoorstel

gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en in dat kader kreeg ik onderstaande e-mail van iCOV

(doorgestuurd). Op verzoek van [5.1.2] stuur ik ‘m hierbij ook graag aan je door. Zou e.e.a. mogelijk (ook) in het

MIT kunnen passen, wat jou betreft?

Hartelijke groet,

(Laura) Hofmanele demadewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e etage
Pastbus 20301

a
2500 EH

Ale
Den

in Haag

5 Te minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jeny
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

VooreenVe ige en

rechtvaardige samenleving

Verzonden: maandag 27 januari 2020 08:49
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Aan:| §.1.2e |,[5.1.2e],-BD/DRC/FO <_5.1.2e |@minjenvnl>;[__ 5.1.22 |-BD/DRC/FO4 5.122 |@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Hol [5.126] en (5128)
Even bespreken (wellicht morgen in WAC cluster) wat hier de bedoeling is?

S126 be BD/DGRR 4 _61.2e |@minjenv.nl>
Verzonden: zondag 26 januari 2020 16:02

Aan: 5.1.28 @om.nl

ce:| 6.1.2e []+2,-BD/DRC4 §.12e |@minjenv.nl>;[ 5.1.2e |,fr4.[5.1.2e],-BD/DRC/FO<Y —6.1.2e — |@minjenv.nl>;[5-1.2¢], f+2},4u2 -

BD/DGRR 4 5.1.2 (@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Bestel_5.12e|
Hartelijk dank voorje mail, ook ik heb het als een zeer waardevol werkbezoek ervaren. En was onder de indruk van wat

jullie vertelden en lieten zien. De muesli met yoghurt zal ik niet snel vergeten, pakkend beeld!

Zowel op het gebied van de voorbereiding op de WGS als op breed offensief ondermining zijn we inderdaad volop

(gelukkig gezamenlyk) bezig. Wij komen direct bij jullie op de lyn als daartoe extra aanleiding is of we kansen zien

(zoals idd extra werkbezoek met financien etc), veel dank voor het aanbod. We houden contact,

Hartelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van{ 5.1.2e | icov) 4 5.1.28 \@om.nl>
Datum: vrijdag 17124. 2020 2:55 PM

Aan:[512e]12e _|-BD/DGRR <{_&12e _|@minjenv.nl>
Onderwerp: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Ha 5.1.28
;

Bij deze nog een bericht naar aanleiding van het werkbezoek op 8 januari jl van de minister

van Justitie en Veiligheid en de delegatie vanuit het departement aan iCOV. Het was

buitengewoon leuk en goed jullie te mogen ontvangen en mee rond te leiden. Voor de

collega’s werkzaam bij iCOV is jullie komst ook van groot belang geweest als blijken van

interesse en waardering.
We hebben inmiddels intensief contact met| 5.1.28 [ 542e || 5.1.28

maar ook met [6120 ]5.1.2e |vanuit jouw DG en met| 512e || 512e |vanuit MinJenV/DW. Al

die contacten zijn gericht op het intensief en gezamenlijk optrekken voor een spoedige

totstandkoming van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Bij de afsluitende borrel spraken| 5.1.22 Jen ik metje na over de inzet van iCOV

ten behoeve van een vliegende start van het MIT (in de fase dat er nog geen WGS is). We

constateerden dat om de kans van het financiéle spoor in de aanpak van ondermijning te

kunnen benutten het van cruciaal belang is om in een vroeg stadium over financiéle informatie

te beschikken. Met name fiscale data spelen daarbij een hele belangrijke rol.

In bijgaande notitie ga ik in op die problematiek en op de oplossingsrichtingen waaronder die

van de ontheffing van de fiscale geheimhouding via art. 43 c (onder m) UAWR voor genoemd
doel van het MIT. De kwartiermakers &12e |[ 812e Jen[ 512e _|/5.12e] z0uden de kans die

daarmee mogelijk wordt geboden graag verzilveren.

Tegelijk realiseren we ons heel goed dat - gezien het roerige vaarwater binnen de

belastingdienst/MinFin - er wellicht meer nodig is om dat voor elkaar te krijgen zoals

bijvoorbeeld collegiaal contact en agendering van het vraagstuk in overleggen op hoog niveau

tussen beide ministers./ ministeries van JenV en van Financién.

Je gaf aan datje wel kansen daartoe zag. Mocht je aanvullend informatie of toelichting nodig
hebben dan ben ik daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
0120



5.1.2e

iCwV

infobox Crimineel & Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)

‘samenwerkingsverband OM, Belastingdienst, Douane, Politie, FIOD, FIU-Nederland, Rijksrecherche, CIIB, ILT-IOD, IS7W-DO, NVWA-IOD, DNB, ACM, CvdM’

Herman Gorterstraat 5 [3511 EW| Utrecht
Postbus 18500|3501 CM| Utrecht

M 5.1.2€

E 5.1.28 om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbdaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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To: 5.4.26 |prof [size], -

poinGPenvipPaT{_§ 122 la@minjenv.nl];
[__5.1.2e 5.1.2e|, -

BD/DGPenV/PPBT/PBO_5.1.2e —_ |@minjenv.nl]; [_5.1.2e £124.- BD/DGPenV/PPBTL_3:12e _|@minjenv.nij; S1221.
[s2f12e | BD/DGPenW/PPBT/PBO| 5.1.2e @minjenv. nl]

From: 5.1.2e bah §.12e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Fri 1/31/2020 5:24:30 PM

Subject: FW: stukken SBO

Received: Fri 1/31/2020 5:24:32 PM

Agenda SBO 5 februari 2020 .pdf
Ap.2a Pre-advies bij de uitwerking van het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteitpdf
Apt.29 Reactie SBO op contourennota nov 2019.pdf

Apt.3_ Concept Verslag SBO 27 november 2019.pdf

Collega’s,

Hierby stuur ik jullie ter info de stukken voor het extra Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) van 5 februari as ter

bespreking van BOTOC.

Groet en fin weekend ,

[E129]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry com)

Van: | 5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl>
Datum: vrijdag 31 jan. 2020 2:28 PM

Aan: (@aanjaagteamondermijningnl>,| 9] 5.1.2e || 5.1.2 | §.1.2e \@mindefnl>, 5.1.2e |
5.12e [mminsawal>,512e[5.12e |] 5.12e  |@minbzicnl>.| 512e @omal<| 512e [@onn>| 5.1.2e

5.1.2e |@aanjaagteamondennijning nl>. | 5.1.2e \@politic.nl 4 5.1.2e [@politic.nt>| 5.1.2e \@minfin.nl
5.1.2e \@minfin.ni>.| 5.1.2¢@ (@belastingdienst.nl 4 5.1.28 (@belastingdienst.nl>. Vaes.]51-2¢), -

BD/DGRR/DVBILEC<4 5-1.2e  |@liec.nl>.|_ 5.42e |@ziggonl4] 5.1.2e  [@ziggo.nl>, [12-[[5.1.2e|4 5.1.2e |@breda.nl>.

[542e  |@tilburgnl<{_5.1.2e  |@tilburg.nl>,[512¢1-2@ _]<{6.1.2e|@rechtspraak.nl>,[512ep 12° 1 BD/DGRR

5.41.2e |@minjenv.nt>,| 5.1.2e f+] - BD/DRC : @minjenv-nl>

Kopie: | 5.1.2 <q 542e — |@politienl>. 5.1.2e @minszw nl>.|5.1.2e ],[5.1.2e |, 512e].2e | BD/DRC/GC
51.2e  |@min env.nl>.| §.1.2e @minbzk.nl 5.1.2e (@minbzk nl>.]| §.1.2e @politienl

5.1.2e \@politie ni>,| 5.1.2¢ \@tilbure.nl <| 5.1.22 |@tilburgni>,| 512e |@omanl
5.1.2e |@omnl>.] 51.2e | ¢.-BD/DVB/BA<  5.1.2e — |@minjenv.nl>.| 5.1.28 \@minfinnl

5.1.26 [@minfin.ut>,[ 5.1.2e \@belastingdieus( ul <{5.4.2e  [@belastingdieust.ul>, Schie|>*2¢] [5.1.2eRe k
BD/DRC/GC <4 5.1.28 |@minjenv.nl>,[_5.1.2e |@belastingdienst.nl 4 §.1.2e |@belastingdienst.nl>,| §.1.2e \@InspectieSZW.nl
<{ 5.1.2e |@InspectieSZW.ul>.| 5.1.2e |@bredanl<{ 5.1.2e |@bredanl>,.| — 5.1.2e @vng nl 4 5.1.2e @vng.nl>,

taf [stzel1-2¢ |BD/DGPenV/PPBT/PBO4 —_5.1.2e —_|@minjenv.ul>. Hanssen, }"4. J.J.H.M.-BD/DGRR/DVB/LIEC
liecnt>| 3.12e  [BD/DGRR/DVB/LIEC 4 5.1.2e |@liec.nt>,[ 5.1.2e |@minszw.nl

| 6.1.2e @minszw.nl>,| 5.1.2¢e |@mindef.nl 4 5.1.26 @mindef.nl>,| 6.1.26 Lf}, [6.1.20], -

BD/DGPenV/PPBT;PBO 4 5.1.2e = |@minjenvnl>.| $.1.2e |@minfinal| 5.1.2e [@minfinal>. | 5,1.2e [<q 5.1.2 |
b 12 @rechtspraak.nl>, | §.1.2e | +24 12.-BD/DRC/GC 6.1.2e |@minjenv.nl>, | 5.1.2e \@om.al 5.1.2e @om.nl>,

5.1.2e  |@politienl<_5.1.2e —_ |@politie.nl>, 5.12e  |@politienl<{_5.12e _|@politie.nl>, 5.1.2e  |@vngnl
E| 5.1.2 @vng.nl>,| 5.1.28 [4b - BD/DVB/BA 5.1.2 [@minjenvnl>,| 5.1.2e \@mindef.nl 4 5.1.2e |@mindef.nl>,

L 5.1.2e (@politice.nl 4 5.1.2e [@politic.nl>,
iy

5.[5.1.2e| <4] $.1.2e |@regioburgemeesters nl>, [6.4.2e (@rechtspraak.nl
5.1.2e|@rechtspraak.nl>. | 5.1.2e \@minbzk.nl §.1.2e @minbzk.nl>.[5.1.2e —_|@rechtspraak.nl

5.1.2e  |@rechtspraak.nl>, $.1.2e |@regioburgemeesters.ul 4 5.1.2e |@regioburgemeesters.nl>, [s. 1.2 l| 5.1.2 |
5.1.2e |@minfinnl>| 5.1.2e [ff] 51.2e|-Bp/DRCc/IGC<{  5.1.2e — |@minienv.nl>.| 5.1.2e @omnl

5.1.2e @om.al>,[_ 5.1.2 |@minszwanl< 6.1.2e |@minszw.nl>,| 5.1.2e (@tilburgnl
5.1.26 \@tilburg nl>, 5.1.26 |@leeuwarden.nl E 5.1.26 |@leeuwarden.nl>, Secretariat -

DGRR 4 5.1.21 @minienv.nl>. | 5.1.2e \@bsd.groningennl <| 5.1.28 (@bsd.groningen.nl>.
5.1.2e  |@politienl <q 512e  @politie nl>,[1%]-[ 5.1.2e | BD/DRC/GC 4512e\@minjenv.ni>| 5.1.2 [
5.1.2e /@eroningen.nl>, [5.1.2e] Hof451.2e/@aanjaagteamondermijning.nI>. |*'2*|Engberts <|__5-1.2e |@aanjaagteamondermijningn>,
54 2d 5.1 2] <| 5.1.2 |@aanij TofS el aanjeasteas [5.1 2e]. 1.2¢ be 5.1.2e |@rechisprauk.ul>, [5 2e| 6.1.22

a
§.1.2e (@aanjaagteamondermijuing.n!> | 5.1.26 q 5.1.2e  |@aanjaagteamondermijningn>, L__5.1.2€

5.1.2e |@aanjaacteamondermijning.n>, 5.120
5.1.20 |@aanjaasteamondermijning nI>,[ 5.1.28 [2e |

5.1.2 Coenen niet —Fed es 12e  [@tilburgnl>,[1st
5.1.2e |(@aanjaagteamondernijning.nI>. | 5.1.2 i 5.1.2@ (@aanjaagteamondermijning. nl>,[~ Size]

5.1.26 @aanjaagteamondermijning ul>| 5.1.2e | 5.1. 2e [@aanjaasteamondermijnine >| §.1.2e

5.1.2e |@belastingdienst.nl>,| _5.1.2e eq 5.1.2e \@aanjaagteamondermijning.nl>, 5.1.2e
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q 5.1.2€ |@aanjaagteamondermijning.nl>,| 5.1.2e |.22 5.1.26 @mindefnl>,| 5.1.2e [1.22 9.1.2¢ |@aanjaagteam ondermijning .nl>.

| 5.1.2e | 5.1.2e  |@aanjaagteamondemnijaing.nl>,[512e] 5.1.2€ (@minbzk.nl>
Onderwerp: stukken SBO

Geachte leden van het SBO,

Hierbij ontvangt u de stukken voor de vergadering van aanstaande woensdag 14.00 uur tot 16.00 uur aan het Lange Voorhout 9.

Deze vergadering is ingelast om de inbreng in het kader van de voorjaarsnota te kunnen bespreken, die nodig is voor de brede

aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het is echter niet gelukt om daarvoor op dit moment al een stuk gereed te hebben,

daarom zal[5.1.9 6.1.2e Jvan JenV een presentatie verzorgen om u mee nemen in de stand van zaken en kan er naar aanleiding

daarvan een bespreking plaatsvinden.
Ter voorbereiding van deze bespreking heeft de voorzitter van het SBO een preadvies opgesteld met aandachtspunten voor de

bespreking. Deze is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
5.1.28

124, 5.124 5.1.2e

5.1.2e

Lange Voorhout 9. 2514 EA Den Haag
5.1.2e

5.1.2e |@aanjaagteamondermijning.nl

Strategisch
Beraad

Ondermijning

0121
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Strategisch
Beraad

Strategisch Beraad Ondermijning Ondermijning

Datum: 19 november 2019

-CONCEPT-

Advies over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit”

1. Inleiding

Eén van de taken van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) is het uitbrengen — gevraagd en

ongevraagd — van advies over aspecten van het beleid en de aanpak van ondermijning. In dat

kader brengt het SBO advies uit over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde

ondermijnende criminaliteit”. De minister van Justitie en Veiligheid heeft bij brief van 18 oktober

2019 deze contouren aan de Kamer aangebaden.

2. Aanleiding en urgentie

Dat ten opzichte van de afspraken in het regeerakkoord de minister aanvullend beleid formuleert

voor de aanpak van ondermijning heeft ongetwijfeld te maken met een reeks van recente

incidenten waarvan de moord op het tragisch dieptepunt was. Het SBO

onderschrijft de noodzaak voor nadere beleidsmaatregelen en een breed offensief in de lijn zoals

door de minister wordt voorgesteld. De Tweede Kamer drong bij de Algemene Beschouwingen

met de motie Heerma/Dijkhoff ook op extra maatregelen aan. Het SBO plaatst in dit advies een

aantal kanttekeningen bij de voorstellen van de minister die bij de verdere uitwerking aandacht

verdienen.

3. Het multidisciplinairinterventieteam

Ondermijnende (drugs-) criminaliteit - zo constateert de minister ook- wortelt lokaal in de wijken,

maar is verbonden met nationaal en mondiale opererende criminele netwerken. Een succesvolle

aanpak is dan ook alleen mogelijk als meer gedaan wordt aan “upstream disruption”, maar lukt

alleen als dat ook verbonden is met “downstream reduction”. De keus van de minister om te

investeren in een multidisciplinair interventieteam is goed te begrijpen en — zo vindt het SBO —

een terechte en noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak. Het SBO benadrukt dat bij de

uitwerking van de contourennota, waar dit MIT onderdeel van uitmaakt, zo veel mogelijk

aangesloten dient te worden bij bestaande structuren. Ook dient bij de verdere uitwerking op het

volgende te worden gelet:
- De onderbrenging bij de Landelijke Eenheid/de Landelijke Recherche is een goed idee, maar

als niet ten volle de kans gepakt wordt om in de opzet van het team met een innovatieve

aanpak ook een slag te maken naar modernisering en vernieuwing van de opsporing, leidt dit

al gauw tot meer van hetzelfde. Worden er misschien wel meer zaken succesvol afgehandeld,

maar blijft de aanpak steken in een casusgerichte benadering zonder dat de criminele

industrie met een integrale aanpak wordt ontmanteld. Een nieuwe innovatieve aanpak is echt

noodzakelijk om de georganiseerde drugscriminaliteit een beslissende slag toe te brengen.
- Het SBO is van mening dat in de plannen voor het MIT de interventiekracht van de naast de

FIOD bestaande drie bijzondere apsporingsdiensten en de respectievelijke inspectiediensten



0122

4.

nog onderbelicht zijn in de plannen. Hiermee zou een meer integrale aanpak ook binnen dit

MIT kunnen worden bevorderd.

- Als voor echte innovatie gekozen wordt bij het opzet van dit team, ligt er ook een kans in

bredere werving qua achtergrond en discipline op een lastige arbeidsmarkt en kan misschien

worden voorkomen dat bij de inrichting van het team regionale recherche-eenheden worden

leeggetrokken. Dat zou qua regionale aanpak het paard behoorlijk achter de wagen spannen.

En daar moeten dus expliciete afspraken over gemaakt worden.

- Een innovatieve aanpak is dus nodig en bij selectie en sturing op alle activiteiten van dit team

pleit het SBO voor evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal,

actualiteit/langere termijn en repressief/preventief.

Versterking intelligence

De inrichting van de intelligence op het gebied van ondermijnende (drugs-) criminaliteit is met

het bovenstaande verbonden. Als het gaat om tactisch/operationele intelligence lijkt het

verstandig die zo dicht mogelijk te positioneren bij de operatie, en dus in het interventieteam.

Zeker bij de beoogde data-gestuurde aanpak lijkt dit de verstandigste keus. Er is ook een andere

dimensie aan intelligence, namelijk de meer strategische informatie die nodig is om te weten hoe

de criminele industrie zich ontwikkelt, welke nieuwe dreigingen op ons land afkomen, welke

nieuwe drugsmarkten ontstaan etc. Het SBO constateert dat die strategische kennis en het inzicht

over de ontwikkelingen op lange termijn op dit moment in de veiligheidsketen slecht belegd is.

Benaderingen zijn vaak uitsluitend casusgericht en kunnen daardoor minder goed geplaatst

worden in een breder kader. Het ontbreken van strategische kennis en inzicht wordt klemmender

naar mate in een lange termijn aanpak van het terugdringen van de criminele industrie meer

integraal en programmatisch gewerkt gaat worden. Een beleidsrichting die het SBO toe zou

juichen. Investeren in strategische kennis is daarom urgent.

Verbinden landelijke aanpak aan de regionale programma’s

Dat geinvesteerd wordt in een versterking van informatiedeling in RIEC-verband en het daarvoor

noodzakelijke IT-systeem vindt het SBO een goede zaak. Of dit voldoende is om de in de

contourennota beleden optimale afstemming tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke aanpak

een succes te maken, kan worden betwijfeld. In de contourennota wordt de noodzaak onderkend

voor een goede verbinding met steden en regio’s en met de regionale eenheden. Hoe dat moet

en wat er gaat gebeuren om dit voornemen ook daadwerkelijk te concretiseren, blijft echter

onduidelijk. Terwijl in de door het SBO voorgestane aanpak hier juist een kernpunt ligt. Schakelen

tussen schaalniveaus met dynamische regie is een uitdaging, maar voor een succesvolle aanpak

juist essentieel. In een voorbeeld: een motorclub als Satudarah is niet alleen in Zuid-Nederland

actief, maar ook in Noord-Nederland én internationaal. Het ontmantelen daarvan vraagt dus juist

een aanpak op drie schaalniveaus tegelijk. En die aanpak moet integraal zijn. Strafrechtelijk,

fiscaal en bestuursrechtelijk. Juist dit punt moet een onderdeel zijn van de opdracht bij de

uitwerking van het MIT en moet dus in de door de minister voorgestane aanpak worden geborgd.

Het SBO zal daar— aansluitend bij de versterkingsplannen geopperde ideeén voor een nationale

coalitie- een voorstel voor doen. Ook zal het lokale bestuur een prominentere rol moet krijgen in

de uitwerking van de plannen in de contourennota dan tot nu toe het geval is.

De continuiteit van de regionale aanpak

Het valt op dat in de contourennota de lopende regionale aanpak nauwelijks genoemd wordt,

terwijl voortzetting van die regionale aanpak van groot belang is en vanzelfsprekend onderdeel
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dient te zijn van een nationale meervoudige en mutlidisciplinaire aanpak. De verschijningsvormen

van ondermijnende criminaliteit doen zich immers lokaal voor, vragen om een lokale

signaalfunctie, een weerbare basis in de samenleving en een integrale interventies van bestuur,

opsporingsdiensten en private partijen. En hoe belangrijk de versterking zoals die door de

minister wordt voorgestaan ook is, het is evenzeer nodig zeker te stellen dat de regionale

versterkingsplannen, thans gefinancierd uit het incidentiele ondermijningsfonds van 100 miljoen,

kunnen worden doorgezet na 2021. Het is teleurstellend dat in de nota van de minister daarover

geen duicelijkheid gegeven wordt. Het SBO pleit er daarom voor bij de voorjaarsnota de

structurele bekostiging van de regionale aanpak mee te nemen.

Tegengaan normalisering drugsgebruik

De minister kondigt aan met zijn ambtsgenoot van VWS nader vorm te geven aan een aanzet op

“use reduction” en het terugdringen van het idee dat drugsgebruik het “nieuwe normaal” is. Het

SBO wijst op een door het aanjaagteam ondermijning (ATO) geéntameerde studie door het

Trimbos Instituut voor een campagne om het gebruik van synthetische drugs terug te dringen.

Deze studie zou wellicht bruikbaar kunnen zijn voor een verdere concretisering van de

voornemens van de betrokken bewindslieden.

Gezamenlijke inzet preventie

De door de minister beoogde inzet op preventie wordt door het SBO onderschreven. Het

nationaal programma Rotterdam-Zuid is een inderdaad perspectiefvol voorbeeld van een aanpak

die doorontwikkeld kan worden en ook in anderen wijken in de Nederlandse steden zou kunnen

worden ingezet. Het SBO had eerder dit jaar al een verkennend essay laten maken door

[512e |toenmalig| [5.126 | | dat ook in deze richting wees. Als

follow up van dat essay is een bijeenkomst met de betrokken departementen georganiseerd om

te verkennen wat de concrete bijdrage van elk departement zou kunnen zijn. Daarnaast wordt er

in opdracht van het ATO gewerkt aan een praktijkboek/handboek dat voorjaar 2020 door

Platform 31 zal worden opgeleverd. De beleidsrichting die de minister voor ogen heeft is dus heel

goed. Wel wijst het SBO op het volgende:
- In eerste aanleg richt het kabinet zich - voor wat de wijkaanpak nieuwe stijl betreft -

op de

woondeal regio’s en lijkt het selectiecriterium te zijn de leefbaarheidsmonitor en de

veiligheidsmonitor. Ondermijnende criminaliteit vergt echter net een andere invalshoek.

Vandaar dat in de versterkingsplannen doorontwikkeling van de wijkaanpak ook aan de orde

is inde “overige” Brabantse steden en bijvoorbeeld in een gemeente als Venlo (Blerick). Daar

moet dus over nagedacht worden. Hoe kan, zonder focus te verliezen, vanuit de wijkaanpak

nieuwe stijl toch ingezet worden op die plekken waar dat vanuit het

ondermijningsperspectief het meest noodzakelijk is.

- Hoe succesvol de Rotterdamse aanpak op zichzelf is, verdere doorontwikkeling daarvan is wel

noodzakelijk. In het eerder genoemde essay wordt bijvoorbeeld een taaloffensief genoemd.
Verwezen kan ook worden naar de Deense aanpak met de daarbij voorziene verplichte

voorschoolse opvang. Ook in het Justitie domein lijkt doorontwikkeling wenselijk.

Bijvoorbeeld als het gaat om de gewenste, maar nog niet bestaande (geintegreerde}

rechtspraak in de wijk, bijvoorbeeld ook met een reclaseringsinspanning gekoppeld aan

wijkgerichte interventies in het sociaal domein en een wijkgerichte benadering vanuit de

Raad voor de Kinderbescherming. Het SBO neemt zich voor over die doorontwikkeling met de

betrokken departementen in gesprek te blijven en gaat ervan uit dat bij de besteding van de

mogelijke extra middelen daar ook aandacht voor zal zijn.
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- De versterking van de wijkaanpak moet het overigens hebben van gemeenten die daar zelf

ook met enthousiasme in willen investeren en van departementen die met argumenten hun

generieke beleid meer specifiek wijkgericht willen maken voor gebieden die extra aandacht

en maatregelen vergen.

Noodzaak structurele middelen.

Het SBO wil met nadruk aangeven dat het noodzakelijk is dat de financiering die nu incidenteel is,

en tot nog toe steeds incidenteel geweest is, structureel wordt. Het steeds beschikbaar stellen

van incidentele middelen, resulteert erin dat steeds mensen weggetrokken worden uit de

staande organisatie en dat niet begonnen kan worden met een robuuste structurele aanpak en

daarmee rust op het contourenplan een forse hypotheek. Dit speelt vooral bij de politie,

basisteams en wijkteams worden leeggetrokken ten behoeve van de nieuwe aanpak en dat is

zeer zorgelijk, maar geldt ook voor andere betrokken partners. Het naar het oordeel van het SBO

nu echt tijd dat er structurele financiering gevonden wordt. Dit geldt niet alleen voor de aanpak in

het contourenplan, maar ook voor de aanpak in de regio’s: het ondermijningsfonds dat nu

incidenteel is, moet — zoals gezegd - ook structureel worden. Met name ook in financiéle zin dient

voldoende rekening te worden gehouden met keteneffecten van nadere investeringen in de

opsporing.

Het SBO wijst er tenslotte op dat het de opdracht gegeven heeft in een beleidsscenario te

verkennen wat er nodig is om met een langjarige programmatische inspanning de

drugsindustrie/drugscriminaliteit fors te reduceren. Dit beleidsscenario, dat komend voorjaar

beschikbaar zal zijn, kan aanknopingspunten bieden voor het formuleren van een robuuste

meerjarige aanpak.

Met het bovenstaande geeft het SBO een aantal adviezen over de verdere uitwerking van de

contourennota van de minister. Niet op alle punten uit het stuk van de minister is het SBO

ingegaan. Zo spreekt het vanzelf dat de huidige situatie noopt tot een extra inspanning op het

gebied van bewaken en beveiligen.

5.1.2e
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Concept verslag SBO 27 november 2019

Aanwezig:
De heer Grapperhaus (minister JenV) (gedurende het gesprek over het contourenplan).
[6.1.2e)] (BOD‘en)

(OM)
(Politie)

[Siac |utec)

(VNG)
(G40)

(BZK)
[5126|BZK)

(Jenv)

JenV)

(SZW)

(Kmar)
[_542eJ](Raad voor de Rechtspraak)

5.1.2e || 5.1.2e |ISBO)
(Aanjaagteam)

{ 5.1.28 |SBO, verslag)

Afwezig:
(Kmar)

[5.126 (SZW)

(Belastingdienst)

1. Opening en mededelingen.

excuseert de afwezigen en hij heet de aanwezigen welkom.

| $12e |] vervangt| 5.1.26 len 5.1.2e vervangen 5.1.26
,

Alvorens de minister arriveert, wordt alvast met de agenda begonnen en wordt het verslag
en de rondvraag aan de orde gesteld.

2. Verslag vorige vergadering en rondvraag.

Het verslag van 18 september 2019 wordt, met de opmerking dat wel aanwezig

was, vastgesteld. geeft aan de volgende keer graag een update ten

aanzien van de informatie-uitwisseling UWV/SVB en politie ten aanzien van de

heppenaanpak op de agenda te willen zetten.

Naar aanleiding van de bespreking over de city-deal “Zicht op ondermijning”, merkt {+24
op dat het onderwerp nu niet op de agenda staat, terwijl dat wel was

aangegeven. Er waren geen stukken aangeleverd, maar goed dit nu even kort te

bespreken.
Er is een rapportage naar de Kamer gegaan (zie bijlage bij dit verslag) en de uitvoering
van de city-deal loopt zowel inhoudelijk als financieel goed. Afsproken wordt dit een keer
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ter toelichting in het (reguliere) SBO te agenderen.

[5.1.2e _|merkt op dat de eerste zitting van de ondermijningskamer inmiddels is

gepland.
merkt op dat inmiddels bekend is dat 542f 5.120 5.1.2e

|, op dit

moment DG Migratiebeleid, per 1 februari zal beginnen als DGRR.

3. Gesprek met de minister over het stuk “Contouren offensief tegen

georganiseerde ondermijnende criminaliteit”.

heet de minister welkom. Hij leidt de bespreking in door op te merken

dat de aanpak van ondermijning door alle recente gebeurtenissen extra urgentie heeft

gekregen. Er is een contourenbrief opgesteld door de minister, die een uitwerking moet

krijgen richting de voorjaarsnota. Dat is nu ter bespreking, waarbij het conceptadvies van

het SBO een leidraad is bij deze bespreking.

trapt af door aan te geven dat vanuit het lokaal bestuur al op diverse

tafels en door middel van een brief reacties gegeven zijn en hij sluit daar ook nu bij aan.

Iedereen is gedreven om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken, maar er zijn echt

structurele middelen nodig. Zonder stuctureel geld is er eigenlijk geen plan. Als de aanpak
niet duurzaam geborgd wordt, dan wordt er alleen bestaande capaciteit uit wijken en

basisteams onttrokken en komen alle betrokken diensten qua capaciteit onder druk.

Hierdoor wordt de nu ingezette regionale aanpak zelfs alleen maar verzwakt.

Verder is hij het zeer eens dat een versterking van de rijksinzet nodig is, maar het moet

geen algemene centralistische aanpak worden. Dit is niet de bedoeling, maar bij de

wijkenaanpak klinkt daarvan wel iets door.

sluit hierbij aan en is enthousiast over dat er ook aandacht is voor

preventie, hij waarschuwt wel voor een projectencarrousel, waar na verloop van tijd de

stekker weer uit wordt getrokken. Hij is ook enthousiast over de internationale component
in het plan.

merkt op dat hij de voorstellen ziet als een versterking van wat er al

gebeurt. Er is nog wel intensivering van de slagkracht nodig, wat betekent dat er meer en

structurele middelen nodig zijn.
Een opletpunt is dat de landelijke aanpak goed verbonden bilijft met de regionale aanpak.

onderschrijft hetgeen hiervoor gezegd is en benadrukt extra dat de

verbinding landelijk regionaal niet onder druk moet komen. Hij ziet daarin wel een risico.

geeft aan dat BZK nauw betrokken is geweest bij de plannen en vindt het

goed dat de preventieve aanpak een nadrukkelijke rol heeft gekregen in de voorstellen. Hij
wil deze preventieve aanpak niet koppelen aan de ‘Vogelaar’wijken, maar meer aan de

aanpak in Rotterdam-Zuid. Je zult selectief moeten kiezen waar de aanpak nodig is en daar

goed bovenop zitten.
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waarschuwt dat daar het gevaar in zit dat het rijk die wijken gaat

kiezen. is het ermee eens dat de selectie wel echt samen moet gebeuren.

5.1.26 J is 5.1.2e ] met de extra aandacht en middelen voor de aanpak, maar

geeft aan dat het noodzakelijk is dat de middelen structureel worden. De landelijke versus

de regionale sturing is lastig en blijft aandacht behoeven. Het is nog steeds nodig de

regionale aanpak te versterken. Het SBO is de plek om alles samen te laten komen en de

gezamenlijke strategie te bepalen.

merkt op dat het bij deze plannen ook van belang is mee te nemen wat dit

betekent voor de gehele keten en dan met name ook voor de rechtspraak.

is verheugd over de aandacht voor preventie en de intelligence. Ook haar

oproep is om te zorgen voor structurele financiering en haar zorg is de aansluiting bij de

regio’s en de versterkingsplannen.

merkt op dat hij nu een rondje RIEC’s aan het doen is en dat hij daar

interessante en relevante dingen hoort, zoals de aanpak in Midden-Nederland ten aanzien

van de nieuwe toetreders in de cocaine-industrie en de wijken aanpak van Limburg in

Blerick (Venlo). Deze initiatieven moeten worden verbonden met het preventieve spoor.

Een tweede punt is dat landelijke fenomenen vaak zaken zijn die niet te isoleren zijn van

hetgeen in een regio gebeurt. Zorg dat deze aanpakken elkaar versterken.

De minister geeft aan dat hij het goed vindt dat hij er is, want “we are in this together”. Hij

geeft aan dat er veel gebeurd is, sinds het debat op 11 september in de Kamer, waarin al

duidelijk was dat er een capaciteitsprobleem is bij de politie. Op 18 septemberjl. vond de

dramatische moord op plaats en dat heeft de zaak in een stroomversnelling
gezet. Hij geeft aan dat dit ertoe leidde dat er nu 110 min. incidenteel geld is voor de

komende anderhalf jaar, maar dat er een veelvoud aan structurele middelen nodig is.

Incidenteel geld helpt niet bij de aanpak van ondermijning. Dit is nodig voor een breed

offensief voor oprollen, afpakken en voorkomen van georganiseerde ondermijnende
criminaliteit. Vooral ook preventie, vaak al bij heel jonge kinderen, is hard nodig. Hiervoor

zijn wel andere departementen nodig en dat kost soms moeite om die erbij te betrekken.

Hij heeft het SBO nodig om helder te maken dat structurele inzet nodig is, zeker in tijden
dat meer sectoren in de samenleving vragen om geld. Hij wil in januari / februari de

uitwerking van het brede offensief klaar hebben voor de voornjaarsnota. Hij gaat nog in op

de politiecapaciteit. Er is gewoon een achterstand en het is eenvoudigweg niet mogelijk
deze met alleen geld op te lossen, hij vraagt daarvoor begrip.

[512e  Jmerkt nog op dat hij de capaciteitsproblematiek snapt, maar geeft ook

aan dat deze urgent is en ook geldt voor andere diensten zoals bijvoorbeeld de

Belastingdienst.

De minister geeft aan dat alle diensten structureel mee moeten kunnen doen in de

versterkte aanpak en dat we vooral samen moeten uitdragen hoe noodzakelijk dit is.
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Het SBO steunt dit punt van harte, omdat ook het SBO vindt dat incidenteel geld volstrekt

niet helpt. De minister verlaat de vergadering, die na een korte schorsing weer wordt

hervat.

4. SBO-advies contourenplan.

[_812ze|jgeeft aan dat het kernpunt, structurele middelen, wat hem betreft

vooraan in de brief moet komen. En daarna aandacht voor de regionale aanpak. Ook stelt

hij voor het afpakfonds weer naar voren te brengen. Over dit laatste punt ontstaat enige
discussie of dit nu wel het juiste moment is. Er wordt besloten het punt van het

revolverend afpakfonds op een ander moment weer op te pakken.

geeft aan dat de preventieve aanpak niet alleen over wijkenaanpak moet

gaan, maar ook over de inzet van maatschappelijke partners, zoals de Bovag,

voetbalverenigingen én het particuliere bedrijfsleven. Hij ziet dit graag nog wat meer

benadrukt in de brief. Dit geldt ook voor weerbaar bestuur.

geeft aan dat met name de preventieve aanpak vooral een zoektocht is.

Het dreigt erg uit breiden en hoe houd je nu focus op de aanpak van ondermijnende
criminaliteit en hoe sluitje aan op bestaande initiatieven. Het zit hem ook in de semantiek,
misschien niet de nadruk erop leggen dat het een wijkenaanpak is, maar meer

benadrukken dat het om preventie ten aanzien van ondermijning gaat.
is het hiermee eens, maar wil vanuit het SBO zeggen dat er diverse

plannen zijn in de regio’s die zijn afgevallen en die nu weer betrokken zouden kunnen

worden bij de verdeling van de (nieuwe) extra middelen. Ga met de regio’s in discussie

over wat nu meer kans maakt.

benoemt ook de maatschappelijke en bestuurlijke kant, naast de aanwas

van nieuwe jonge criminelen.

zal het in het advies maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

apart noemen. Over de wijkenaanpak merkt hij het volgende op:
Rotterdam-Zuid: goed dat meerdere departmenten betrokken zijn. Het lastige is dat je niet

in heel Nederland deze aanpak kan gaan doen. Je moet wel breder kijken dan de

woondeals, maarje kunt het niet overal doen. [______5%2e|geeft aan dat er ook

kleinere gemeenten zijn die aandacht behoeven. Het zou goed zijn vanuit het SBO met een

advies over preventieve aanpak te komen, het SBO zou zich niet moeten aansluiten bij de

keuze voor aansluiting bij de woondeals.

geeft aan dat er ook ruimte moet zijn voor intiatieven uit de wijken zelf

en er een integrale aanpak van maken. Dat moet benoemd worden.

waarschuwt ook voor een vergadercircuit. Het moet helder zijn wie er van

is.
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geeft aan dat het preventiedeel wat in onderdelen uiteen gerafeld moet

worden. Voor wat beteft de in de contourenbrief genoemde Rotterdam-Zuid aanpak is het

goed om in gebieden waar er groepen zijn die naar criminaliteit neigen een integrale

aanpak te kiezen vanuit preventie-oogpunt en vervolgens aan te geven dat de maat van de

woondeals niet de enige maat is, (want die gaat over leefbaarheid) om daarna te zeggen

dat er focus aangebracht moet worden.

geeft aan dat er geen verwachtingen moeten worden gewekt die we

niet waar kunnen maken en dat er aangesloten moet worden bij gemeenten waar

enthousiasme en energie zit. Dat kunnen ook gemeenten zijn die geen

woondealgemeenten zijn. pleit ervoor te kiezen voor de co-creatie in de

aanpak samen met enthousiaste voorhoede-gemeenten.

Hij concludeert dat de brief zal worden aangepast op de volgende manier:

Er wordt begonnen met de kernboodschap: structurele middelen zijn noodzakelijk, en

daarna komt de regionale aanpak aan bod. Ook PPS zal wat meer benadrukt worden en er

zal een apart thema bestuurlijke weerbaarheid worden opgenomen. Het thema preventie
wordt wat uiteengerafeld.

Er wordt mandaat verstrekt aan | 512e 5.126 om het advies in deze zin aan te

passen en te versturen.

5. Gateway-review

geeft aan dat het goed is dat ondermijning zoveel aandacht krijgt, maar

dat het ook lastig is, omdat iedereen zich erop stort. Hierdoor is inmiddels onduidelijk wat

de rol van het SBO nu eigenlijk is. De vraag is ook of we onszelf eigenlijk wel serieus

nemen? Ten aanzien van het ATO en het LIEC geeft hij aan dat het de bedoeling is dat deze

in 2020 meer met elkaar gaan samenwerken.

is van mening dat het SBO een rol zou moeten hebben bij de besteding van

het structurele geld en de bepaling van de strategie, vooral ten aanzien van preventie.
reageert dat er nu geen enkele rol is voor het SBO en dat dit wel zou

moeten. Het ATO/SBO moet beter in verbinding komen met de departementen om weer in

positie komen.

Ook is het eens met dat het SBO een rol moet hebben bij de besteding van

de structurele middelen en de bepaling wat goede interventies zijn, vooral bij preventie.
Ook de agenderende rol van het SBO is naar zijn mening belangrijk.

5.1.2e vindt het SBO ook belangrijk in zijn verbindende rol. Een platform
zoals het SBO, zijn er niet veel. Ieder is bezig met zijn taken en juist in het SBO komt dit bij
elkaar in de gezamenlijkheid.
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[512e 7 steunt dit. Zij ziet het SBO ook als verbindend tussen landelijke en

regionale actoren. Ook als verbinding tussen landelijke partners, om de gezamenlijke
strategie te bepalen, vooral waar het gaat om preventie en de pijler kennis en inzicht.

stelt het SBO op prijs omdat er discussie kan zijn over verschillende

gezichtspunten die bij elkaar komen. Hij wil liever niet vinken op stukken, maar juist met

elkaar in debat. In het ATO moet de juiste mix van deskundigheid overblijven.

geeft aan dat de vraag wat de rol van het SBO nu is, wellicht

verklaarbaar is door alle recente gebeurtenissen. Een en ander is heel snel gegaan en

wellicht is het SBO hierbij onvoldoende betrokken, waarvoor excuses. We komen nu echter

in een andere fase, waarbij het SBO zeker wel een rol heeft. Er moet echter nog goed
gekeken worden naar de totale governance, nu ook alle moties bij het begrotingsdebat zijn

aangenomen (waaronder die over de coérdinator op DG-niveau).

stelt voor een en ander concreet te maken en in een paar afspraken
neer te leggen in een werkagenda SBO 2020/2021.
Half februari moeten de stukken voor de voorjaarsnota klaar zijn, dus eind januari zal er

een extra SBO ingelast worden om de conceptstukken die er zijn ter uitwerking van het

contourenplan aanpak ondermijnende criminaliteit te bespreken. geeft
aan dat ook JenV van oordeel is dat het SBO leading moet zijn, wat betreft de pijler
preventie.

Tenslotte wordt afgesproken dat er moet worden beschreven hoe het ATO en het LIEC

intensiever gaan samenwerken. Dit is ook van belang voor de voorjaarsnota, omdat

daarvoor ook wat middelen nodig zijn. De rol van het LIEC moet steviger en de taken van

het ATO (dat per definitie tijdelijk zou zijn) moeten daarin worden meegenomen.

Ondertussen gaat het ATO meer naar een focusteam toe.

6. Bespreking memo inzake de aanpak van misstanden bij ‘money-transfer
organisations’

licht de notitie even kort toe. Hij is opgesteld door het ATO en beschrijft
de situatie en doet een aantal suggesties voor interventies. Het belangrijkste wat hem

betreft is dat er een integrale handhavingsactie zou moeten worden gehouden, zoals al eens

eerder in Rotterdam (fieldlab) heeft plaatsgevonden. Zijn de relevante ketenpartners
daarvoor te vinden, is zijn vraag?

is voorstander en wil zich er wel sterk voor maken, zonder concrete

toezeggingen te doen. geeft aan dat dit eigenlijk echt iets is voor het

FEC en dat hij het graag daar in zou brengen. Afgesproken wordt dat dit gebeurt en dat het

de volgende reguliere SBO vergadering weer terug op de agenda komt. doet

nog de suggestie om winkelstrip problematiek mee te nemen.____5722|meldt dat er

ook een brief inzake een bestuurlijk signaal rondom dit thema inmiddels is verzonden.
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Datum: 31 januari 2020

Aandachtspunten bij de uitwerking van het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

1.

2.

Inleiding

Met het oog op de besluitvorming in het kabinet over de voorjaarsnota is het offensief tegen

georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen het departement van Justitie en Veiligheid in

overleg met ketenpartners en andere betrokken departementen verder uitgewerkt. Zoals

afgesproken met minister Grapperhaus wordt het SBO hierover om advies gevraagd. Omdat de

relevante stukken in een “pressure cooker” tot stand worden gebracht en eerst laat beschikbaar

zullen zijn —in de SBO vergadering zal volstaan worden met een presentatie door JenV — wordt in

deze notitie een aantal aandachtspunten geformuleerd dat relevant is voor de advisering door

het SBO. Zoals bekend bracht het SBO een eerder advies uit over de contourennota. Dit advies

voeg ik als bijlage bij deze notitie volledigheidshalve nogmaals bij. De urgentie van de te treffen

maatregelen is in confesso. Daar ga ik dus niet verder op in. Het gaat nu om de verdere

uitwerking. Hoewel stukken nog niet beschikbaar zijn, formuleer ik voor de discussie in het SBO

op voorhand enkele bespreekpunten.

Het multidisciplinaire interventieteam (MIT)

Bij het MIT gaat het om een terechte versterking van de slagkracht op nationaal/internationaal

niveau. Er spelen drie aandachtspunten reeds genoemd in het eerdere advies. Het gaat hierbij

om:

- De positionering van het MIT. De gedachte lijkt nu te zijn dat het MIT binnen de landelijke
eenheid geplaatst wordt naast de Landelijke Recherche. Dit levert een ingewikkeld construct

op met naar internationale partners toe onhelderheid in aanspreekpunten en binnen de

politieorganisatie zelf, maar ook voor landelijke ketenpartners de noodzaak voor extra

coérdinatie. Dat dit gaat ten koste van de slagkracht ligt in de rede. Versimpeling van de

structuur lijkt daarom raadzaam. Kies voor een samenwerkingsvorm FIOD/RR en de andere

participerende partners naar analogie van het als samenwerking NP/FIOD reeds bestaande

({succesvolle) combiteam. Kies daarbij voor een onderbrenging voor wat betreft de

politiebijdrage bij de Landelijke Recherche en kies voor een aanpak met innovatieve

verstoring juist door een gecombineerde inzet van de beide diensten.

- De relatie van het MIT en de regionale aanpak. Bedacht moet worden dat de drugsindustrie

lokaal/regionaal geworteld is maar nationaal/internationaal acteert. Het is dus erg belangrijk

bij het functioneren van het MIT lokaal/regionale inspanningen en nationaal/internationaal

handelen goed met elkaar te verbinden. Als het MIT bijvoorbeeld ook bemoeienis krijgt met

logistieke knooppunten is het evident dat hier een forse afstemmingsvraag ligt met de in

havens en luchthavens al lopende integrale aanpak. Het idee om de combiteams

gedeconcentreerd in te zetten helpt aan deze afstemming en is dus een goed idee. Wellicht is

dit te combineren met expliciete samenwerkingsafspraken waar dit opportuun is. Voor een

landelijke/gecoérdineerde aanpak van fenomenen kan een afstemmingstafel bij het LIEC

ingericht worden. Dit naar model van de succesvolle gezamenlijke aanpak van OMG's.
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- De rekrutering van het personeel voor het MIT. Hier ligt het risico dat bestaande recherche-

eenheden te lijden krijgen aan “braindrain” c.g. het verlies van gekwalificeerd personeel aan

het MIT. Expliciete afspraken kunnen dit voorkomen, maar die zijn dan wel

nodig. En het MIT kan zich ook richten op het werven van andere dan traditionele

opsporingsexpertise.

Aandachtspunten:
- inbedding MIT binnen Landelijke Eenheid. Extra codrdinatielast gekozen opzet.
- afstemming werk MIT met regionale aanpak.
- Nationale afstemming op fenomeenniveau bij het LIEC

- Wervingsafspraken MIT in relatie met regionale eenheden.

Versterking intelligence

Steeds duidelijker wordt dat we van de drugsindustrie in Nederland eigenlijk nog heel weinig

weten. Ook en juist als het gaat om de toekomstige trends en ontwikkelingen. Dat heeft te maken

met het zaaksgericht werken dat in de intel-organisatie van de politie dominant is. Er wordt

teveel gekeken naar de zaken van vandaag en dat vertroebelt de blik naar de toekomstige

ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief raadde het SBO in zijn eerdere advies aan een inspanning

te plegen in het tot stand brengen van een strategische intel-functie vergelijkbaar met het AMLC.

Dat is dus geen (wetenschappelijk) kenniscentrum maar een aan relevante intel-bronnen

verbonden unit die als onderbouwing van de strategie en verbonden met de operatie trends en

ontwikkelingen tijdig in beeld brengt en vertaalt in noodzakelijke strategieaanpassingen.

Essentieel is dat deze informatie multidisciplinair vergaard wordt en beschikbaar is voor alle

ketenpartners, bijvoorbeeld bij het updaten/dynamisch maken van ondermijningsbeelden.

Aandachtpunt: belang strategische intel-functie.

De inzet op preventie

In het offensief is voorzien in een inspanning op het gebied van preventie. Voornaamste

maatregel daarbij is de ondersteuning van gemeenten bij een collectieve inzet in kwetsbare

gebieden waar de georganiseerde criminaliteit zich weet te nestelen. In de contourennota werd

het nationaal programma Rotterdam Zuid hiervoor als voorbeeld genoemd. Het voor deze

ondersteuning (landelijk) beschikbare bedrag is beperkt. Voor 2020 gaat het om incidenteel

maximaal 15 miljoen. Het mogelijk structureel beschikbare bedrag loopt op van 20 miljoen in

2021 tot 30 miljoen in latere jaren.

Drie aandachtspunten dienen zich hier aan:

- Waar moet het mogelijkerwijs beschikbare budget zich op richten? De integrale wijkaanpak in

Rotterdam Zuid betreft bijvoorbeeld een forse extra onderwijsinspanning, extra geld voor

gezinsondersteuning e.d. , leefbaarheidsmaatregelen, fysieke herstructurering en een aantal

maatregelen op het grensvlak veiligheid en wijk. Idealiter zou in een komende

kabinetsperiode een dergelijke integrale aanpak bekostigd moeten worden door de

departementen die voor zaken als onderwijs, leefbaarheid/herstructurering, zorg etc. een

primaire verantwoordelijkheid hebben. En het aandachtspunt is dus of het door de minister

van J+V te claimen budget smal — dat wil zeggen op het grensvlak J+V en wijk — moet worden

ingezet dan wel breder moeten kunnen worden aangewend.
- Een tweede vraag is welke gemeenten voor een bijdrage in aanmerking zouden moeten

komen. Moet aangesloten worden bij de woondeal gemeenten van BZK (woningbouwimpuls,

leefbaarheid/herstructurering) of moet gemikt worden op een bredere/andere selectie van

gemeenten. In de advisering zou door het SBO gekozen kunnen worden voor een
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pragmatische benadering. Het gaat immers om een relatief beperkt budget en de advieslijn
zou kunnen zijn:

e kies voor een beperkt aantal gemeenten waar de ondermijningsproblematiek evident

is. Voor een deel zal deze selectie overeenkomen met woondeal gemeenten en

woondeal regio’s.

e Stel als eis dat de betrokken gemeente al bezig is met wijkgericht beleid. Dus beloon

de voorhoede en gebruik de komende jaren en het beschikbare budget als leergeld.

e vraag deze gemeenten een plan in te dienen wat op dezelfde wijze als de

versterkingsplannen beoordeeld wordt. En vraag dit plan toe te spitsen op

ondermijning en wijk dus op het J+V aandeel in bredere wijkaanpak.

e Laat het SBO preadviseren over de ingediende plannen en de besteding van het

beschikbare budget.

De continuiteit van de regionale aanpak

Het SBO beklemtoonde in het eerdere advies over de contourennota dat bij de voorjaarsnota de

structurele bekostiging van de regionale aanpak meegenomen zou moeten worden. Zoals bekend

betreft dit een bedrag van 85 miljoen structureel. Onhelder is vooralsnog of de minister dit advies

gevolgd heeft, terwijl het voor de continuiteit van de regionale aanpak essentieel is dat

hieromtrent duidelijkheid komt.

Aandachtspunt/advies: noodzaak structureel maken regionale aanpak (nogmaals) beklemtonen.

5.1.2e



To: 5.1.2e @uvt.nl]
From: 5.1.2e

| $f [512] - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Mon 2/3/2020 7:32:27 AM

Subject: RE: drugssmokkel in de Rotterdamse haven en de politiéle/justitiéle/fiscale aanpak georganiseerde misdaad in het

algemeen in dit land

Received: Mon 2/3/2020 7:32:28 AM

Dag
Dank voor het toezenden iervan. Ben inderdaad mieuwsgierig naar uw opvattingen over de strijd tegen de georgamseerde
criminaliteit.

Toevallig ben ik direct betrokken bij het oprichten van het MIT. Een idee waar del 512e van Politie en de[5.1.26|
{ §.1.2e |s by de Minister sterk voor gepleit hebben.
Dus in een komende ontmoeting kan ik u met veel plezier vertellen wat het wel en vooral ook wat het niet is. Of het dan nog

steeds onheilspellend te noemen is, ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar. Liever laat geleerd dan helemaal niet geleerd.

Met vriendelijke groeten,

5.1.28

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2€ @ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/ienv

Van: 5.1.2¢e q 5.1.28 fouvt.nl>
Datum: “ae

EL
feb. 2020 9:36 PM

Aan:| 5.7.2e
|,

‘| [512], -BD/DGPenV/PPBT 4 5.1.2e@ (@minjenv.ul>

Onderwerp: drugssmokkel in de Rotterdamse haven en de politiéle/justitiéle/fiscale aanpak georganiseerde misdaad in het algemeen in dit

land

Geachte

In aansluiting op ons avondlijk gesprek van een tijd geleden over de niet-publikatie van het rapport omtrent de

integriteit/corruptieproblemen in de Rotterdamse haven dacht ik er door omstandigheden goed aan te doen u de outline te sturen

van de voordracht die ik op 25 novemberjl. heb gehouden voor het LOBA in Moerdijk.

Een van die omstandigheden betreft de onheilspellende berichten die ik links en rechts opvang over de oprichting en inbedding van

het zgn. Multidisciplinaire Interventie Team in het Nationale Politiekorps. Omdat ik eind november hieromtrent al dingen had

gehoord die in mijn ogen weinig goeds voorspellen heb ik in die voordracht al ruim aandacht aan geschonken aan dit cruciale

vraagstuk.

Mede hierom stuur ik u hierbij ook de column die ik op verzoek van de redactie van Strafblad heb geschreven naar aanleiding van

de moord op{515 Ook in deze column heb ik mij reeds uitgesproken over deze zeer strategische kwestie in het te

voeren beleid om — want hier gaat het in de kern om — de machtsposities die criminele organisaties in dit land hebben kunnen
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opbouwen in de georganiseerde (en de hiermee verbonden professionele) misdaad, doeltreffend en duurzaamafte breken.

Mocht u nader van gedachten willen wisselen over het bovenstaande dan ben ik natuurlijk graag tot een gesprek bereid.

Met vriendelijke groeten,
5.1.2e

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.
For more mfo visit www.bullguard.com
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To: 5.1.2e |[£1.2e), [s12e] - BD/DRCIGCI.__5.1.2e |@minjenv.nl]:
BD/DGPenV/PPBT/PBO _5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |, fiaf] 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Mon 2/3/2020 11:52:12 AM

Subject: RE: hooidaanpak Ondermijning vanuit NFI

Received: Mon 2/3/2020 11:52:13 AM

Zoals je de claim van het NFI bescluyft ziet deze vooral op inzichtelyk maken drugs en drugslabs vindplaatsen (plaats
delict). Erg zinvol voor de reguliere aanpak vanuit DLR en syndru cluster, niet zozeer voor het MIT.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [pa2e],[=+4, - BD/DRC/GC @minjenv.nl>
Datum: donderdag 30 jan. 2020 3:02 PM

Aan:|_ §.1.2e tah [5 12e | -BD/DRC/IGC {___5.4.2e (@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: hoofdaanpak Ondermijning vanuit NFI

Bij deze het karte plan voor de keteneffecten. Het gaat expliciet niet om meer van hetzelfde (meer onderzoeken en dus capaciteit) maar om het

op een andere manier benaderen van de problematiek door snel informatie beschikbaar te krijgen.
Ze denken graag mee iig.

Verzo ag 29 januari 2020 10:00

BD/DRC/GC

; MT NFI

Hierbij een stukje tekst.

Het NFI heeft als forensisch expertisecentrum in april 2019 bij het uitwerken van de Forensische Visie van de Minister aangegeven haar ruime

kennis en ervaring op het gebied van druggerelateerde ondermijning te bundelen en samen met ketenpartners ‘op maat’ te maken voor

toepassing in de opsporingspraktijk. Kernwoord hierbij is bundeling en in verband met elkaar brengen vanin uiteenlopend forensisch onderzoek

ontstane kennis tot ‘Intelligence’. Behalve de gecombineerde kennis, ervaring en informatie zetten NFI, Politie en OM hun hulpmiddelen op het

gebied van zoekmachines/datamining (b.v Hansken), Artificial Intelligence en mobiele technieken in.

Het NFI wil de ingezette onderzoeksmethoden, technieken en tools valideren om zowelte komen tot meer informatie die beschikbaar is op het

moment waarop ze ingezet kan worden als tot een meer betrouwbaar informatiebeeld.

We richten ons daarbij op basis van zo beperkt mogelijk zaakonderzoek op

Y ontwikkelen en valideren van de inzet van mobiele meettechnieken en locatiealgoritmen , ap basis waarvan al dan niet via high end

drones deze technieken en algoritmen door NP-NFI kunnen worden ingezet;

¥ snel beschikbaar stellen van kennis over nieuwe productiemethoden en over dumpingen, iets dat in de regel in prioriteit onder regulier
zaakonderzoek valt.

¥ inzet van Al voor het verbinden van locaties obv in ieder geval de bij het NFI beschikbare informatie.

¥ inzet van satellietinformatie om mogelijke drugslocaties of dumpingen te kunnen identificeren

Hiervoor wil het NFI structureel een inzet voorstellen van ca 10-12 medewerkers op WO niveau (schaal 11-13) die hiervoor ingezet gaan worden.

Dit vergt ca 3,2 M euro.

Groeten

5.1.2

Nederlands Forensisch Instituut

Laan van Ypenburg6 | 2497 GB | Den Haag Postbus 24044 | 2490 AA | Den Haag

+315 5286 8043

z-s*"forensischinstituut.nl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: |

- BD/DRC/IGCI__5.1.2e _|@minjenv.nl]:
BD/DVBIBAL 5.1.2 |@minjenv.nl]

Ce: 5.1.26
|,

p24 [5.1.2e], - BD/DFEZ/CBU/Cluster A[_5.1-2e |@minjenv.nl];[5-1-2e |, (34[51-26], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.28 |[£.1.2e], [5122] - BD/DRC/IGC
Sent: Mon 2/3/2020 12:35:45 PM

Subject: Breed offensief| Financiéle onderbouwing

Received: Mon 2/3/2020 12:35:45 PM

Hall 8126 Jen[Size|
In aanvulling op het overleg van vanochtend is de planning nog iets verder aangescherpt; daarom moeten en

ik dinsdag 4/2 om 12.00 de financiéle toets hebben uitgevoerd.
Vandaar aan jullie het verzoek om uiterlijk morgen 09:30 je onderbouwing aan te leveren, dan kunnen we het nog

meenemen. Daarna kunnen we niet beloven dat we het al volledig hebben kunnen verwerken voor het

directeurenoverleg.

Groet,
5.1.2e

Met vriendelijke groet,
5.1.2e || 5.1.2e

5.1.2e

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Programma Anti-Ondermijning

Ministerié van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | Noordtoren 20e etage | 2511 DP| Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ee seeeeennenntnveevsveeunnnen
M [6.1.28 |@minjenv.nl
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To: .

fra, [size], - yea ial

me aCe: 5.1.2 |$124 [5.12] - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e |@minjenv.nl];|__5.1.2e|, 5.1.2e] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5-1.2e — |@minjenv.nl]
From: — [B-1.2e), 124 [a42e[512e  BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Mon 2/3/2020 3:15:12 PM

Subject: Voorstel praktische presentatie intelligence functie MIT / BOTOC ter toelichting op de plannen

Received: Mon 2/3/2020 3:15:13 PM

Hallo[__4 6.12e |

We zijn bezig met het goed op papier krijgen van de intelligence delen in MIT en BOTOC. Het blijft ingewikkelde materie

omdat het moeilijk van het papier los komt. Afgelopen dinsdag waren er twee mensen van politie bij ons voor een

lunchlezing over Data Science bij de politie. Die presentatie bevatte een aantal beeldende en goed gevisualiseerde modellen

van wat we bedoelen met analyse van dadergroepen en het richten van de opsporing. Dat is beeldender dan volgeschreven
papier.

Het likt ons goed om de stukken te vergezellen van een presentatie van wat we bedoelen met de intelligence functie en

daarvoor wederom de hulp van de politie te gebruiken. In een presentatie van 20 minuten maken we dat vrij snel helder.

Deze presentatie is ook goed te gebruiken voor om de minister de juiste context mee te geven.

Zullen en ik een voorstel maken voor een presentatie van de intelligence functie MIT en BOTOC en -

vooruitlopend daarop- een moment prikken voor een presentatie in breder kader. Die presentatie is een praktische
toelichting van de geschreven stukken waar IIC jij. en de minister aansluiten (aanwezigen tot nu toe, de

overigen die aansluiten stem ik af met[5-1.2e| en DGRR, die allen op dit moment ziek zijn).

Groet,
5.1.26

[=] a)ae)Senior beleidsmedewerker

van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Ministerie

M eC

[128 |@minvenj.nl
www .ryksov erheid.nl/veny
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Grapperhaus, F.B.J. - BOL

12 leminieny nl]

[5.1.26 | #1} [592] - BD/DGPenV/PPBTL_5-12e  |@minjenv.nlh: [51 2¢[1.2€ 5

BoGRAL_£12+teminieny nt 5

29BD/DBO/ADVIES[__5.12e  |@minjenv.ni];[__5.1-2e _ J, [5.1.205.1.2e -BD/DBO[——5.1.2e— |@minjenv-nl]
[ $.1.2e |, f24. - BD/DRC

Mon 2/3/2020 4:01:07 PM

Subject: Presentatie SBO v6.pptx

Received: Mon 2/3/2020 4:01:09 PM

Presentatie SBO v6. pptx

Beste Ferd,

Zoals toegezegd tijdens het overleg over de aanpak Ondermijning stuur ik je hierbij de presentatie die ik wil houden

bij het SBO a.s. woensdag. Ben je akkoord met deze presentatie? Ik stuur geen stukken en neem het SBO mee in

de stand van zaken. Ik ga samen met|54.2e  |[ 512e |,

Verder stellen en ik voor om het LOVP/SBV van 10 februari niet te gebruiken om de aanpak
tegen ondermijning voor advies voor te leggen. Op basis van de huidige stand van zaken is het nu niet mogelijk om

LOVP/SBV formele beslispunten over ondermijning en MIT voor te leggen. Er wordt een nieuwe datum geprikt. Wij
willen de komende tijd gebruiken voor verdere afstemming op technisch/ambtelijk niveau. Ben je hiermee akkoord?

Tijdens het LOVP en SBO kun je wel iets over het proces zeggen natuurlijk.

Groet,

0129



Stand van zaken

SBO, 5 februari 2020

sii na
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Voorgeschiedenis

> Juli 2017: Toekomstagenda Ondermijning

Regeerakkoord:
- 100 miljoen voor met name versterking regio’s
— 10 miljoen structureel voor met name versterking regio’s
- Wetgevingsagenda

18 oktober: Contouren ‘breed offensief’ naar Kamer

4 november: MR-akkoord 110 miljoen euro incidenteel naar Kamer

11 november voortgangsbrief naar Tweede Kamer

v

v

Vv

v

0130



Politiek verhaal structurele claim

> Oprollen
> Afpakken
>» Voorkomen

Van lokaal tot internationaal met een goede balans en versterking tussen

repressie en preventie:

> Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
> Preventie

> Versterking stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming
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MIT

Landelijk Multidisciplinair Interventieteam dat

(inter)nationaal opereert;

Vernieuwend, aarriilland an hataanan ar al ic:

Gelabelde, HBO/Wvu capaciteit, op een werkvio4

Onder gezag Landelijk Parket en Functioneel Pe

Doel: duurzaam verstoren van ondermijnende
criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van

kopstukken, het in beslag nemen van crimineel

vermogen, het opwerpen van barriéres voor crimineel

handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.



[ Kennis en Inzicht - Strategisch |
7

Belastingdienst MKB
Douane__—_—

Defensie

FIOD

RIEC’s

LIEC

MIT datawarehouse

i]

=
8 S
= B
2 £
3 g
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io =

£
8 eSal

c

Lie}
al

Tactiek

Doel MIT: duurzaam verstoren criminele (bedrijfs-)processen van topcriminaliteit
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Preventie

>» Analyse is basis

> Focus op de jongere
-

Jeugd en families

— 6-8 gemeenten
- Op wijkniveau

De gebruiker

> Lokale vertreksituatie en behoefte > Lokaal maatwerk

> Integrale sluitende aanpak
> Aanvullende

maatregelen
in de toekomst gebaseerd op informatie uit

MIT / strategische intelligence unit
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Persoonsgerichte f
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4

Versterking stelsels Bewaken en Beveiligen en

Getuigenbescherming

>» Inzet op versterking van de uitvoering, versterking van de

weerbaarheid en versterking van het stelsel bewaken en

beveiligen, met als doelen:

Opschaling Of Nieuwe Gren cigen mien ee Vreectlijk tot druk op

capaciteit in de regio’s

Beveiligingsmaatregelen worden tijdig ingezet en zijn proportioneel

Beroepsgroepen betrokken bij aanpak ondermijning kunnen beter reageren op

bepaalde vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld

Het stelsel bewaken en beveiligen blijft adequaat functioneren en kan tijdig
bijgestuurd worden op basis van ontwikkelingen



Aanpak Anti-Ondermijning

Voorkomen

Voorkomen dat de Jeugd en Jongvolwassenen

afglijden naar de criminaliteit of verder opklimmen

op de weg naar ondermljning

Kennis en

expertise

Intelligence

ED
Douane /

Belasting
\ Polite dienst

Kmar

om

Tactiek

Strategische en innovatieve inzet van opsporing, gericht op:

ing van criminele netwerken, oppakken, afpakken, en

opwerpen barriéres

op één plek met één geza

Welgeving Afpa Afpakken crimingel vermogen

eteneffecten: OM (incl. Rijksrecherche),

ZM, Aanpakvan key players
NEI, CJIB, DJ Inzet var n onder dekmantel (WOD)en h
Aanpak illegale wapens Criminele Inlichtingen (TC!)

0130

Zicht op ondermijnende bedrijfsprocessen,
criminele netwerken, geldstromen en criminele

vermogensopbouw

werking
ische kennisunit

Versterken

Versterken F

van het team Criminele Inlichtingen (TCI

ling

amenwerkingsverbanden

Bewaken en Beveiligen
Het stelsel bewaken en beveiligen functioneert adequaat en

kan tijdig bijgestuurd worden op basis van ontwikkelingen.
De weerbaarheid van beroepsgroepen betrokken bij de

aanpak van ondermljnende criminalltelt wordt versterkt.

ij beroepsgroepen zijn ontstaan na

iorden verminderd dan wel

weggenomen

Door:

+ Flexibilisering uitveering politic
+ Verbeteren cameratoezicht

+ Flexibilisering rijksdomein (discreet en HRB/TBP concept)
+ Versterken stelsel

+ Versterken weerbaarheid beroepsgroepen
+ Extra inzet personeel
+ GIB

+ _Beveiliging OM/ZM
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Ondermijningsfonds

>» 100 miljoen Regeerakkoord voor huidige kabinetsperiode

> Inzet op termijn structureel

> Inzicht in resultaten Regeerakkoord-middelen nodig

10
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Stand van zaken proces

> Inhoudelijke pijlers worden uitgewerkt, in overleg met betrokken

partners

>» Doorlopend overleg met minister(s) over focus

> 13 maart beleidsbrief naar Minister van Financién

> Eind april Ministerraad

> April/mei naar Kamer

11



injenv.nl]
5.1.2e —|@minjenv.nl]; [572¢}.1.2e BD/DGRRI_5.1.2e @minjenv.nl][8.1.2e

@minjenv.nl];[_5.1.2e |, [5.1.2e5.1.2e pees 5.1.2€ \@minjenv.nl];

From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Tue 2/4/2020 9:49:47 AM

Subject: RE: Presentatie SBO v6.pptx

Received: Tue 2/4/2020 9:49:47 AM

Ik WIL geen presentatie in het SBO.

Ik raak inmiddels de controle kwijt. Ik vind de communicatie naar mij ook niet in orde. To say the least.

Dit is donderdag jl ook helemaal niet aan de orde geweest.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[5.1.2e |, frad, = BD/DRC <q 51.28 |{§.1.2e|@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 04 feb. 2020 09:42

Aan: Grapperhaus, F.B.J. -BD/AL 4 5.1.2e (@minjenv.nl>

[eae], -BD/DGPenV/PPBT 4 5.1.2e  |@minjenv.nk>,|[5126]1.2e -BD/DGRR < 5.1.22 @minjenv.nl>,| 5-12e |,BDDBO/ADVIES 4 5.1.2 — |@minjenv.nl>| 5.1.2 _|,[51.2e}.1.2e - BD/DBO <| 5.1.2¢ @minjenval>,
.

[5-12] .2e - BD/DGRR < 5.1.2e | |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Presentatie SBO v6.pptx

Dag Ferd,

Mijn reactie duurde even omdat ik hier met DG P&V over wilde spreken. Vanochtend heb ik ook|_5.1.2e|gesproken,
zij heeft voorgesteld om de presentatie voor het SBO - na jouw goedkeuring en mogelijke aanpassingen — ook in

het LOVP te houden op 10 februari. Daarnaast is het wel noodzaak om voor 13 maart een extra LOVP te houden,
omdat:

1) LOVP alle stukken rond MIT en Bewaken en Beveiligen met financiéle claim voor consultatie en voorbereiding

toegestuurd moet krijgen om daarop te kunnen adviseren, omdat het om sterkte toevoegingen bij de politie gaat.
Dit kan vertrouwelijk en onder voorbehoud van besluitvorming in het kabinet.

2) Tot de extra LOVP kunnen wij we die tijd nuttig gebruiken voor technische, ambtelijke gesprekken. Dat gaat

helpen bij de bestuurlijke besluitvorming.

3) De eerst volgende reguliere LOVP is 20 april as.

Groet,

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/ALq{§12e  |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 17:21

Adan:| 5. Fal, - BD/DRC 4 §.1.2@ |@minjenv.nl>

ce:[ 5.1.2e [fs2]. |. -BD/DGPenv/PPBT<q 5.1.2e —|@minjenv.nl>;[512¢|-1.2¢ lep/oGrr¢_s.1.ze @minjenv.ni>;[_6.1.2e|
BD/DBO/ADVIESf 5.1.2e — |@minjenv.nl>;| _5.12e |, 512¢/5.1.2e | BD/DBO

q 5.1.26 @ minjenv.nl>;[5124 | 5.1.2e |, 6 12e1.2e -BD/DGRR< 5.1.22 ©@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Presentatie SBO v6.pptx

Laatste punt hoe dan ook niet akkoord. Ik vind het niet aanvaardbaar dat we nu al uit de rails lopen qua tijdsschema.
Eerste punt ga ik naar kijken, je hoort morgen.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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Van: [ 5.1.2e |.pad -BDDRC<_5.1.2e |@minjenv.ni>
Datum: maandag 03 feb. 2020 17:01

Aan: Grappethaus, F.B.J. - BD/AL | 5.1.2e @uminjenv.nl>

[ 5.1.28 |, BD/DGPenV/PPBT4 5.1.2e = |@minjenv.nl>, [5.120}.1.2e | BD/DGRR [8.12e |@minjenv.nl>[5.128]Kopi

[22 | BD/DBO/ADVIES 4__5.1.2e |@minjenv.nl>.| 512e [61.2e[72e _|]-BD/DBO

E 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Presentatie SBO v6.pptx

Beste Ferd,

Zoals toegezegd tijdens het overleg over de aanpak Ondermijning stuur ik je hierbij de presentatie die ik wil houden

bij het SBO a.s. woensdag. Ben je akkoord met deze presentatie? Ik stuur geen stukken en neem het SBO mee in

de stand van zaken. Ik gasamenmet| 51.2e |[ 5.12e |,

Verder stellen en ik voor om het LOVP/SBV van 10 februari niet te gebruiken om de aanpak

tegen ondermijning voor advies voor te leggen. Op basis van de huidige stand van zaken is het nu niet mogelijk om

LOVP/SBV formele beslispunten over ondermijning en MIT voor te leggen. Er wordt een nieuwe datum geprikt. Wij
willen de komende tijd gebruiken voor verdere afstemming op technisch/ambtelijk niveau. Ben je hiermee akkoord?

Tijdens het LOVP en SBO kun je wel iets over het proces zeggen natuurlijk.

Groet,
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To: 5.1.2e |fra} [512e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__51.2e —|@minjenv.nlJ; [5.12¢], F124 fb 1 2¢[5.1.2e

BD/DGPenV/PBT/PBI| 5.1.26 |@minjenv.nl]
From: 6.1.26 |, f12{]| 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Wed 2/5/2020 10:15:57 AM

Subject: RE: Informatiedeling MIT

Received: Wed 2/5/2020 10:15:58 AM

Jazeker missen we die, maar dat wilde ik ook van horen vanuit de kwartiermakers van die organisaties.
Toevoeging AVG expert JenV is zeer wenselijk. Heb jij naam / namen voor [5.1.2e|?

[size|Groet,

Van: |5.1.2e|, 124,512]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 11:04

Aan: f+}, [5-1.2e|, - BD/DRC/GC ; piv, - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: RE: Informatiedeling MIT

Missen we niet een privacywetgeving expert van de belastingdienst (Fiod, douane, belastingdienst mkb)? Ook zouden we

nog kunnen denken aan een AVG expert van het JenV. We hebben namelijk een speciaal expertisecentrum voor die

vraagstukken.
Verzonden met BlackBerry Work

(www_blackberry.com)
: [ 5.1.2e |.-BD/DRC/GC <|5.1.2e — |@minjenv.nl>

Datum: woensdag 05 feb. 2020 10:49 AM

Aan: [5720], fr2fe] van der - BD/DGPenV/PBT/PBI <{ 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2¢ BD/DRC/GC

5.12e [@minjenv.nl>.[§.12e |, 414} [51.2e] -BD/DGPenV/PPBT/PBO4 5.1.2e  \@minjenv.nl>. [5-12],[ 5.1.2 | (5.1-2e |)’
9.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: Informatiedeling MIT

Beste mensen,

N.a.v. het overleg met

[__S126_Jover
de memo van iCOV die gemaakt is in vervolg op het werkbezoek van

minister Grapperhaus aan iCOV en het besluit om een bijeenkomst te organiseren (of beter gezegd een werkgroep
want e.e.a. zal niet in 1 bijeenkomst volledig duidelijk zijn) over informatiedeling MIT, stuur ik je zoals afgesproken
een aantal namen door.

Doelen van de bijeenkomsten / werkgroep:
¥Te komen tot een overzicht wie wat wanneer mag delen binnen en buiten MIT;

v¥ Onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange
en lange termijn daarvoor bestaan (bezien in hoeverre WGS deze oplost).

Deelnemers:

van politie (werkzaam bij iCOV)
-| 5.1.2e || 5.1.2e

- 5.1.28 stagiaire GC
—|5.1.2e| of ondergetekende
—En jij natuurlijk

[ 5.122 |; heb jij nog aanvullingen?

Ik zal met| 5.1.2e 5.1.2e van het PaG contact opnemen_om haar te laten weten dat we dit initiatief nemen.

5.1.2e1, neem

H
het initiatiefom de bijeenkomst te organiseren? kan daarbij ondersteunen.

Groet, | 5.1.2¢
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To: 5.4.26 |prof [size], - BD en iP PET

eee
aneni}; [__5.1.2e 5.1.2e

BO/DGPenV/PPBTIPEOL _5.12¢ _ j@minjenv.nif.[5.12e [4 [5126],-BO/DGPenVIPPBT/PBO__£128 J@minjenv nl} [512e|
fri24, [512] 2e ]- BD/DGPenV/PPBT/PBO| 5.1.26 @minjenvaal]
Cc: 5.1.2e |} [ $.4.2e

| -BD/DRC/GC[_5.1.2e —_ |@minjenv.nl]; .

- BD/ORC[_§.12e |@minjenv.nl]
From: 8.1.26], - BD/DGRR/STAF

Sent: Thur 2/6/2020 8:08:29 AM

Subject: verzoek van EK om nadere toelichting op uitwerking breed offensief

Received: Thur 2/6/2020 8:08:30 AM

Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit pdf

Collega’s, de Eerste Kamer wil nadere duiding op de uitwerking van het brede offensief. De EK legt ook relaties met

de politiecapaciteit en de politie-inzet. De EK wil de reactie van de minister betrekken in het debat over de staat van

de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt.

Er wordt
een overleg gepland voor de nadere afstemming over de reactie van de minister.

qadaliila
aroat,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Postbus 20301

112
2500 EH

Ae
Den

in Haag
mi

@minjenv.n|

www. rijksoverheid.nl/jenv

Van: BD/DGRR/STAF

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 08:50

Aan:|5-1-2e| {1}. - BD/DRC ;[5-1-2e|, F2, [5],

- BD/DRC/GC ;[5-1-2e| =|. - BD/OWJZ/PR;|_5.1.2e|, [512]. - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Collega’s, graag even kijken wie deze brief van de EK in behandeling kan nemen. Groet,

Van: DGRR Parlementair-DGRR/BIZq 5.1.21 |@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 08:38

Aan: +2] [_ 6126 ]-sp/perr/star $1.26 |@minjenv.nb

CC: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ4 5.1.21 I@minjenv.nl>;| 5.1.28 |, [5:1.2e]- BD/DRC/CV

4 5.1.2e @minjenv.ni>;| 5.1.2e [5 1 2e], - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Van: ( 5.1.2e [DBO 4 5.1.2e |@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 16:29

Aan:

PGRE Parlementair - DGRR/BIZ 4 5.1.2i @ minjenv.nl>

cc: .2e|BD/DBO/ADVIES <|_5-1.2e — [@minjenv.nl>
ondarwens W: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Urgentie: Hoog

Dag collega’s,
Zie bijgaande brief van de EK die we vast onderhands krijgen ivm een korte deadline van beantwoording. Nemen

jullie deze vast in behandeling. De formele brief volgt nog en die komt dan ook via paminco jullie kant nog op.

Groet,
5.1.2e

Directie Bestuursondersteuning
Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Heag

pose5.1.2e —[@minjenv.nl

Van:[ 6.1.2e | 5.1.28 eerstekamer.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:09

Aand 5.1.2e | DBO q 5.1.2i |@minjenv.nl>
cc: f 5.1.28 [5.128 4 5.1.28 |@eerstekamer.nl>;| 5.1.28 | 5.1.2¢ |¢ 5.1.2 |@eerstekamer.ni>
Onderwerp: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Beste collega’s,

Hierbij stuur ik jullie de conceptbrief met vragen over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende
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criminaliteit. De leden hebben tot vrijdag 7 februari a.s. 16.00 uur de tijd om op- en aanmerkingen door te geven.

De reden dat ik reeds de conceptbrief toestuur, is gelegen in de wens van de leden dat de brief spoedig wordt beantwoord gelet op

het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt. Zie slotpassage:
“De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie — bij voorkeur voor 28 februari 2020 — met

belangstelling tegemoet. Indien beantwoording voor deze datum onverhoopt niet mogelijk is, verzoeken zij u vriendelijk de

beantwoording uiterlijk 6 maart 2020 de Kamer toe te zenden, zodat deze door de leden desgewenst betrokken kan worden bij het

beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt.”

Groeten,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Stafmedewerker

Eerste Kamer

M

Fs

E 5.1.2e @eerstekamer.nl

I www.eerstekamer.nl
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Eerste

Kamer

Minister van Justitie en Veiligheid Binnenhof 22

De heer prof. mr. F.B.J. Grapperhaus postbus 20017

Postbus 20301 2500 EA Den Haag

2500 EH Den Haag
070-312 92 00

070-312 93 90

postbus@eerstekamer.nl

www.eerstekamer.nl

datum 28 januari 2020

bevett Vragen over contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

ons kenmerk

Geachte heer Grapperhaus,

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met belangstelling

kennisgenomen van uw brief van 6 december 20191, waarbij u het contourenplan breed offensief

tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (hierna: contourenplan) heeft aangeboden, naar

aanleiding van een toezegging? die u gedaan heeft tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel

Wet experiment gesloten coffeeshopketen?.

De fractieleden van GroenLinks hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief. Naar

aanleiding daarvan hebben zij nog een aantal vragen.

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het contourenplan van

het kabinet. Zij maken hier een aantal algemene opmerkingen. Bij de behandeling van de concrete

wetsvoorstellen die zijn aangekondigd, zullen deze leden gedetailleerd op de voorstellen ingaan. Dit

geldt eveneens voor de financiéle onderbouwing van alle plannen, die nu nog ontbreekt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van uw

brief met het contourenplan. In het licht van het debat over het wetsvoorstel Wet experiment

gesloten coffeeshopketen en de daar besproken motie-Rombouts c.s.* stellen zij nog enkele vragen.

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie

De fractieleden van GroenLinks vinden het van belang dat er naast repressie ook fors wordt ingezet

op preventie, zodat vroegtijdig wordt gesignaleerd als jongeren zich laten verleiden tot (het

ondersteunen van) criminele handelingen. Een recente rondgang langs een aantal burgermeesters

leerde dat het algemene beeld is dat onvoldoende aandacht is voor het wegnemen van de oorzaak

als het gaat om het afglijden van jongeren in de criminaliteit. Diverse deskundigen pleiten voor een

integrale aanpak van wijken, waarbij nauw wordt samengewerkt tussen politie, jeugdhulpverlening,

1 Kamerstukken I 2019/20, 35 300 V1/34 997, G.

?
Toezeqging T02812.

3 Kamerstukken 34 997.

4 Kamerstukken I 2019/20, 34 997, Q.
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scholen, woningcorporaties en eventuele andere betrokkenen. Deelt u deze visie met hen? Kunt u

aangeven op welke wijze wordt ingezet op preventie in het kader van dit offensief? Op welke wijze

wordt jeugdhulpverlening betrokken bij dit offensief? Worden er ook programma’s opgezet voor

lessen in weerbaarheid op scholen? Worden docenten getraind in het herkennen van signalen van

het afglijden van jongeren? Wordt er onderzoek gedaan naar en ingezet op manieren waardoor

jongeren een ander perspectief (dan het criminele pad) wordt geboden, met name in die wijken

waar sprake is van een gebrek aan perspectief?

De fractieleden van GroenLinks benadrukken het belang van de rol van de wijkagent, ook als het

gaat om het vroeg signaleren van jongeren die verleid worden tot eerste stappen op het criminele

pad. Onderschrijft u het belang van de rol van de wijkagent in de wijk, ook in het kader van het

onderhavige offensief? Is het juist dat wijkagenten op dit moment slechts een beperkt deel van hun

tijd daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn in de wijk, daar waar het oorspronkelijk (conform het

Besluit wijkagenten en het Referentiekader gebiedsgebonden politie) de bedoeling was dat dit

minimaal 80% van hun arbeidstijd zou zijn? Hoe wordt de arbeidstijd van de wijkagent berekend?

Wat zijn de meest recente cijfers? Hoeveel tijd spendeert een wijkagent feitelijk in een wijk? En zijn

deze cijfers voorhanden voor verschillende plaatsen in Nederland, waarbij de GroenLinks-

fractieleden denken aan verschillen tussen stad en platteland, probleemwijken en modelwijken?

Welke cijfers zou u zelf graag willen hebben om meer inzicht te hebben in de situatie van de

wijkagenten in Nederland? Kent u de signalen dat deze norm van 80% niet wordt gehaald? Wat bent

u voornemens te doen om ervoor zorg te dragen dat de wijkagenten aan deze norm kunnen voldoen

en binnen welk tijdpad?

Kunt u aangeven hoe het momenteel is gesteld met de verankering van de politie in de buurten en

wijken, gelet op het sluiten van veel kleinere politiebureaus en wijkteams? Zijn hier cijfers of

onderzoeken beschikbaar, al dan niet in opdracht van de regering? Kunt u aangeven hoeveel

politiebureaus er waren voorafgaand aan, en hoeveel er gesloten zijn, sinds de vorming van de

Nationale Politie? En kunt u dezelfde cijfers aanleveren voor het aantal wijkagenten?

Hoe is de inzet van de Operationeel Expert (hierna: OE) als het gaat om ondermijning? Wordt deze

ingezet teneinde de politiefunctie verder te professionaliseren of ter ondersteuning van de

korpsleiding? Welke rol speelt de OE als het gaat om de problematiek van ondermijning?

De politie kampt met een structureel tekort aan agenten. Het kabinet is bij haar aantreden

begonnen met 290 miljoen euro structureel te investeren in de politie. U heeft aangegeven dat dit

niet betekent dat de gewenste 1.100 extra agenten er direct zullen zijn, omdat mensen moeten

worden geworven en opgeleid, hetgeen jaren kost. Wat is de huidige stand van zaken? Ondertussen

vernemen de GroenLinks-fractieleden in de media (onder andere in Nieuwsuur op 1 november 2019)

dat agenten in een stad als Almere de helft van hun tijd besteden aan meldingen omtrent verwarde

personen, en de verwachting is dat dit nog erger wordt na inwerkingtreding van de Wet verplichte

geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari jl. Heeft u deze verwachting ook? Ook het

Openbaar Ministerie (hierna: OM) geeft aan dat er sprake is van een toename van werkbelasting als

het gaat om mensen met psychiatrische problematiek en dit laat zich eveneens zien in de

rechtspraak. Ziet u dit probleem ook? En, zo ja, wat bent u voornemens om hier aan te doen?

Deze toename wordt gewijd aan het feit dat de 24-uurszorg voor mensen met een psychiatrische

problematiek voor een groot deel is verdwenen. Deelt u deze conclusie? En/of wat is volgens u de



0134

datum

ons kenmerk

blad

28 januari 2020

a

oorzaak dat de politie tegenwoordig zo veel tijd kwijt is aan verwarde personen? Heeft dat te maken

met het ingezette beleid van de afgelopen jaren rondom de geestelijke gezondheidszorg (hierna:

ggz)? Zo nee, waarom niet? Gelet op deze belasting van agenten en de huidige onderbezetting,

respectievelijk de capaciteitsproblemen bij het OM en de rechtspraak: bent u voornemens om

maatregelen te treffen in de ggz teneinde dit grote aantal meldingen terug te dringen en zo agenten

en de keten vrij te maken voor inzet op het gebied van (drugs)criminaliteit en ondermijning? Is

hieromtrent overleg tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en

Sport?

U heeft in een algemeen overleg in de Tweede Kamer naar aanleiding van het contourenplan het

volgende gezegd: “Fen hee/ belangrijk punt is daar dat we ook echt gaan investeren in meer

expertise op het financieel-fiscale terrein, omdat de constructies waarmee criminele organisaties

werken steeds ingewikkelder en ondoorzichtiger worden. [...] We gaan ook investeren in een

nauwere samenwerking met en meer inzet van de onder Financién vallende diensten, de FIOD en de

Belastingdienst, want daar moeten we echt sprongen in kunnen maken.” Kunt u aangeven wat er

tot nu toe is gebeurd op dit vlak en wat thans de stand van zaken is? Welke concrete maatregelen

bent u voornemens te nemen als het gaat om maatregelen die zien op de financiéle kant van

ondermijning?

Hebben de fractieleden van GroenLinks goed begrepen dat u voornemens bent een verbod in te

voeren voor contante betalingen boven € 3.000,-? Waarom juist dit en niet een ander bedrag,

bijvoorbeeld € 1.000,-, zoals ook wordt voorgesteld door de burgemeester van Amsterdam? Waarop

is het bedrag van € 3.000,- gebaseerd?

Gelet op de opeenvolgende taakstellingen (eerder) bij politie en OM en de huidige

capaciteitsproblemen, bent u van oordeel dat er voldoende expertise bij politie en OM aanwezig is

als het gaat om het aanpakken van fiscale constructies en witwassen? Is het juist dat expertise in

het recente verleden is verdwenen ten gevolge van de eerdere taakstellingen bij politie en OM? En

indien die expertise aanwezig is, hoe zorgt u ervoor dat deze expertise behouden blijft, mede gelet

op de arbeidsmarkt voor dit soort functies en het feit dat de salarisplafonds in een commerciéle

omgeving aanzienlijk hoger liggen? Bent u het met de GroenLinks-fractieleden eens dat in het

verleden niet op altijd op de beste wijze is omgegaan met in huis zijnde expertise op deze vlakken

en dat een gevolg is dat het nu juist moeilijker is om de juiste mensen te vinden? Wat leert de

overheid hiervan met het oog op toekomstig personeelsbeleid?

In diverse uitingen heeft u aangegeven dat er extra middelen worden vrijgemaakt om de

voornemens zoals ook in uw brief van 6 december 2019 verwoord, mogelijk te maken. Tot dusver

lijkt het te gaan om incidentele middelen. Welke structurele middelen is de regering voornemens vrij

te maken als het gaat om de onderwerpen die in de brief worden behandeld? En kunt u aangeven of

er al stappen zijn gezet naar aanleiding van de motie-Rosenmiller® betreffende een onafhankelijk

onderzoek naar de mogelijkheden en condities waaronder de continuiteit in visie en de bekostiging

van de rechtsstaat beter kan worden geborgd en de rechtsstaat duurzaam wordt versterkt?

5 Kamerstukken II 2019/20, 29 911, nr. 270, p. 32-33.

® Kamerstukken I 2019/20, 35 300, C.
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De GroenLinks-fractieleden hebben tijdens het plenaire debat over de begroting van Justitie en

Veiligheid 2020 in de Tweede Kamer een motie’ ingediend die ziet op een onderzoek naar het

instellen van een ‘coérdinator ondermijning’. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is als het

gaat om het instellen van een dergelijke codrdinator?

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie

De leden van de D66-fractie kunnen zich vinden in de algemene beschrijving van de problematiek

van ondermijning, maar missen een in hun ogen belangrijk onderdeel. De georganiseerde

criminaliteit is mede gegroeid doordat de wetgever heeft nagelaten in de loop der jaren in te spelen

op de behoefte uit de samenleving om bepaalde vormen van drugsgebruik te reguleren. Door

legaliseren c.q. reguleren van softdrugs en het dichtdoen van de achterdeur van de coffeeshops zou

de georganiseerde criminaliteit de pas zijn afgesneden en zouden consumenten van

hennepproducten beter beschermd zijn. Dat is om politieke redenen niet gebeurd, waardoor de

georganiseerde criminaliteit is kunnen uitgroeien tot het veelkoppig monster dat zij nu is. Om

negatieve invloeden tegen te gaan, is de productie, vervoer en verkoop van softdrugs in Canada en

diverse Amerikaanse staten, zoals Colorado, gelegaliseerd. De leden van de D66-fractie vragen u om

in de verdere uitwerking van de plannen legalisering c.q. verdere regulering van softdrugs te

betrekken.

De leden van de D66-fractie vragenu toe te lichten of (____5_572e] van de Nationale Politie

met de voorstellen van het kabinet uit de voeten kan, gelet op zijn eerdere uitlatingen in de media.

De leden van de D66-fractie vragen u te reflecteren op de uitlatingen van 5.1.26

5.1.2¢€ ], dat er veel meer moet gebeuren, dat er meer agenten

en rechercheurs bij moeten, en dat er meer geinvesteerd moet worden in de forensische opsporing

en cybercriminaliteit en dat er dringend technologische vernieuwingen nodig zijn. Is er voldoende

meerjarig budget om een aanvang met de uitvoering van de plannen te maken, vooruitlopend op en

onder voorbehoud van goedkeuring ervan, bijvoorbeeld het openstellen van vacatures, het starten

van opleidingen et cetera?

De leden van de D66-fractie vragen of de extra benodigde beveiligers uit andere onderdelen van de

diensten onttrokken zullen worden. Of komen er extra plaatsen beschikbaar zonder dat er

bijvoorbeeld mensen aan de lokale politie-eenheden onttrokken worden? Zullen er elders in de

politieorganisatie geen gaten vallen?

Cybercriminaliteit is een groot probleem. De leden van de D66-fractie vragen u of de regering

structureel gelden ter beschikking wil stellen aan het OM om extra personeel aan te nemen om

cybercriminaliteit tegen te gaan.

In de paragraaf “Tegengaan normalisering drugsgebruik” van het contourenplan missen de leden

van de D66-fractie de visie van het kabinet op het legaliseren c.q. verder reguleren van softdrugs.

Het gebruik daarvan is normaal, net als het gebruik van alcohol dat is. Door legalisering c.q. verdere

regulering kunnen betere regels worden gesteld, consumenteninformatie worden verstrekt en kan

7 Kamerstukken IT 2019/20, 35 300 VI, nr. 43.
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een enorme bron van inkomsten voor de georganiseerde criminaliteit worden afgeknepen. Zou u

daarop willen reageren?

En ten slotte vragen de fractieleden van D66 aan u hoe u staat tegenover het idee een

Staatscommissie in te stellen die legalisering c.q. regulering van wetgeving op het gebied van drugs

onder de loep gaat nemen, waarbij de effectiviteit van het drugsbeleid op het gebied van

volksgezondheid wordt betrokken.

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie

De ChristenUnie-fractieleden zien met instemming dat u niet wilt tolereren dat de zware

drugscriminaliteit vrij spel heeft en dat er veel in het werk wordt gesteld om deze criminaliteit hard

aan te pakken. Zij spreken hun waardering uit voor uw inzet op dit punt. In het rapport “Waar een

klein land groot in kan zijn”? worden meerdere factoren genoemd die eraan bijgedragen hebben dat

de zware drugscriminaliteit zo’n vlucht kon krijgen in Nederland. Als een van de elementen wordt

nadrukkelijk het maatschappelijk klimaat genoemd als oorzaak. In de afweging tussen opsporing,

volksgezondheid, economie en internationale relaties trekt het opsporingsbelang vaak aan het

kortste eind, schrijven de onderzoekers.° Kunnen de leden van de fractie van de ChristenUnie het

contourenplan zo verstaan dat hier een einde aan komt? Deze leden benadrukken daarbij dat het

een zaak van lange adem zal zijn om hierin een structurele ommekeer te brengen.

De onderzoekers concluderen in voornoemd rapport dat de nadruk op harm reduction in het

gezondheidsbeleid in Nederland, een tolerant klimaat rondom drugsgebruik en drugsproductie

bevordert.*° De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat het tegengaan van gebruik

(use reduction) een andere belangrijke spits in het beleid kan zijn. Zij vragen welke doelstellingen u

op dit punt heeft, juist ook om te sturen op verminderen van de vraag en de groei van nieuwe

gebruikers. Zij vragen u om in het licht van de motie-Rombouts c.s.1! concreter te benoemen wat

hierin de inzet van de regering zal zijn.

De leden van de fractie van de ChristenUnie missen in het contourenplan een uitwerking hoe u

gevoelige branches, zoals gevraagd in de voornoemde motie, op hun verantwoordelijkheid

aanspreekt. Zij vragen u alsnog uw plannen hieromtrent te delen.

De ChristenUnie-fractieleden vragen welke maatregelen u neemt om te voorkomen dat de extra

inzet van politie en OM in het tegengaan van ondermijning ten koste gaat van het lokale

veiligheidsbeleid.

8 P, Tops e.a., Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar

(onderzoeksreeks Politieacademie), Den Haag: Boom criminologie 2018.

° P. Tops e.a., Waar een Klein tand groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar

(onderzoeksreeks Politieacademie), Den Haag: Boom criminologie 2018, p. 220.

10
PB, Tops e.a., Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar

(onderzoeksreeks Politieacademie), Den Haag: Boom criminologie 2018, p. 220.
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De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie -

bij voorkeur voor 28

februari 2020 - met belangstelling tegemoet. Indien beantwoording voor deze datum onverhoopt

niet mogelijk is, verzoeken zij u vriendelijk de beantwoording uiterlijk 6 maart 2020 de Kamer toe te

zenden, zodat deze door de leden desgewenst betrokken kan worden bij het beleidsdebat over de

staat van de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt.

Hoogachtend,

Baz], [S426]
| 5.1.26
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6.1.2e - BD/PIDS| 5.1.26 @minjenv.ni]:[ _51-2e  |@politie.nI"]___5.1.2e ~—_|@politie.nlJ;
5.12e].2€ |Landelijk Parket)[5-1.2e@om.nl]; {(__5.12e | BD/DRC/GC_5.1.2e — @minjenv.nl]; [5.1.2e

| 12}. [5.4.2e].-
BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5.1.2e — |@minjenv.nl]; [5.12¢],

}+2. a2, = BD/DGRR[_5-1.2¢ |(@minjenv.nl];
5.1.2e5.1.2e \@politie.nl' \@politie.nl]

[ 5.1.2e |ft] 5.1.2e |-BD/DRC/GCL _5.1.2e  |@minjenv.nl); L5121] - BDIDRC/FO],_5.1.2e _|@minjenv.ni];
r3 ize |, p24 bred - BD/DGPenV/PPBT[__51.2e —@minjenv.nij;| 5.1.2e \@om.n''{ 5.1.2e \@om.nl]
From: — [5.1.2e),bid fa2e6.1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Thur 2/6/2020 4:12:13 PM

Subject: —|Informatiedeling MIT

Received: Thur 2/6/2020 4:12:14 PM

Collega’s,
Om de plannen van het MIT uit te kunnen voeren, is informatiedeling essentieel. De huidige situatie staat

informatiedeling niet zo vergaand toe als de plannen in het MIT. De vraag rijst hoe we de realiteit van

informatiedeling kunnen afstemmen op de plannen van het MIT en hoe we een groeipad in de tijd kunnen

realiseren. Als start hebben we hier binnen JenV over gesproken met als uitkomst dat we:

¥moeten komen tot een overzicht wie wat wanneer mag delen binnen en buiten MIT;
¥ onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange

en lange termijn daarvoor bestaan (bezien in hoeverre WGS deze oplost).
De eerste bijeenkomst zullen we ten minste gebruiken om inhoudelijk op vlieghoogte te komen. Ik weet dat er

documenten bekend zijn en rondgaan over dit onderwerp (in ieder geval in het kader van ICOV). Omdat ik niet

goed kan inschatten in hoeverre documenten vertrouwelijk is, zal ik die iig niet rond sturen. Stukken delen vooraf

kan, maar dat laat ik aan jullie over.

Ik stel voor om een eerste bijeenkomst te beleggen om het bovenstaande te bespreken. Hieronder een aantal

opties waarop dat zou kunnen:

-Vrijdagochtend 14 februari;
- Maandagochtend 17 februari;
- Dinsdag 18 februari;

-Woensdag 19 februari is wat mij betreft de uiterste datum: het moet lukken om binnen twee weken een keer

bij elkaar te komen.

We spreken elkaar wat mij betreft op het departement (Turfmarkt 147, den haag), maar als er noodzaak is, kunnen

we uiteraard op een andere plek afspreken. Ik hoop dat er een geschikt moment tussen zit en vraag jullie ook een

beetje om kritisch prioriteiten in de agenda te stellen. Ik maak mijn eigen agenda zeker niet leidend (m.a.w.: ik kan

altijd).
Met vriendelijke groet, en dank voor de medewerking Zo ver,

Ministerie
\

van

1

Just ie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

sft .

5.1.28 minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/venj

Voor een ve een rechtvaardige samenleving
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To: [5.1.2e), [5.1.2e][5.12el BD/DGRRISTAFL _5.1.2e — |@minjenv.nl]:[5.1.2e |, +24, [52] - BD/DRC/GCIL_6.1.2e |@minjenv.nl]:

[8.1.2e| [52], - BD/DWJZ/PRI_5.1.2e Kern
jenv.nl]:[| 5.1.2e | 5.1.2e]-BD/DRC/GCL —5.1.2e  |@minjenv.nij;]_—_5.1.2e

BD/PPAC[__5.1:2e |@minjenv.nl]; [5.1-2e|, #2} [5.1-2e],- BD/DGPénV/PPBTIPBOL 5.1.2 (@minjenv.nl]; [_5.1-2e |, +24 [6.1.2e] -

BD/DFEZ/CBU/ClusterAl 5.1.2e |@minjenv. nl]

Ce: 5.1.2 |, 5124.- BD/DRC[_ 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: §.1.2e |pial [ 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Mon 2/10/2020 10:33:14 AM

Subject: RE: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Received: Mon 2/10/2020 10:33:15 AM

Collega’s,

Graag in de financiéle plaat voor het MIT de teksten aanpassen voordat de schijn wordt gewekt dat er sprake is van

politie en ander team.

Voor mij is niet duidelijk welke organisaties onder welke posten zijn opgenomen.

Ik zou willen voorstellen de volgende onderverdeling
¥ Politie

Vv Defensie

¥ Belastingdienst
VOM (incl. RR)

Mochten dat teveel onderdelen zijn dan graag de eerste 3 bullits samen en OM apart.
De post directe organisatie effecten kan blijven staan.

Groet,

15.1.2e|, van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 18:18

Aan: BD/DRC/GC;[ 5.1.2e|, 24), - BD/DWIZ/PR;| 5.1.2e |[512e],-pp/pRc/ac;[__5.1.2e_ ]-BD/PPAC;
. .-BD/DRC/GC;| _5.1.2e | f+}, 5.1.2e

|,-BD/DRC/GC;| §.1.2e ||5.124),
c¢;| 5.1.2e |} 2 - BD/DRC

Onderwerp: RE: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Rectificatie: in de eerste bijlage was een correctie niet goed doorgevoerd. Dit zijn de juiste stukken voor het overleg
met de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van ondermijning op dinsdag 11 februari van 12.15 tot

13.00 uur.

BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 17:45

Aan: [5122[7.2e | BD/DGRR¢_5.1.2e |@minjenv.ni>;|5.1.2e | p+, 124, - BD/DRC/GC4 _5.1.2e |@minjenv.nl>;[6-1.2e |[1]
BD/DWIZ/PR<_5.1.2e |@minjenv.nl>;| 5.12e |]§12e]-BD/DRC/GC4 —5.1.2e — |@minjenv.nl>; 9-1-2

| BD/PPAC

<$1.2e |@minjenv.ni>;[ 5.12e [624 b2l-BD/DRC/GC4 5.1.2  [@minjenv.ni>;| 5.1.2e |f+ - BD/DRC/GC
5.1.2€ [@minjenv. nl>; | 5.1.2e [[e-+2¢], [526], - BD/DRC/GC <|_5-1.2e = |@minjenv.nl>

CC;| 5.1.2e Zs BD/DRC < $.1.2e@ |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Bijgaand de stukken die zijn verstuurd voor het overleg van de DG-en met MinJenV over de aanpak van

ondermijning op 11 februari.

5.1.2e |,|5.12e], van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 17:41

Aan:| 5.1.2e | $f - BD/DRC<q 5.1.2e |@minjenv.al>;[ 5.1-2e |, f+24,.[524,- BD/DGPenv/PPBT<q 5.1.2e  |@minjenv.nl>;
6.12e  [fia-BD/ALd — 81.2e — |@minjenv.nl>; 6.1.22 | 8.1.2e | br- Bp/NCTW

<| 5.1.26 @nctv.minjenv.nl>; f+, [5 1.2e,de- BD/DBAenV 4 5.1.2¢€ [@minjenv.nl>; 5.1.2 pid, 5.1.2e], —

BD/DFEZ/BKB 4 8.12e — |@minjenv.ni>;[-1.2e | 14,614, - BD/DRC/GC 451.2 @minijenv.ni>

cc:[5.1.2e] [5.1.2e|- BD/DVB/IV¢ 5.1.2e |@minjenv.ni>: 5.1.2e|, -BD/DSenJ/BenD¢ §.1.2e |@minjenv.nl>;[5.1.2e| 5.1.2e |,
$42e, - BD/DSenJ/TenB < 5.1.2e l@minjenv.nl>;| 5.1.2€ | td, 1.2 - BD/PBB < 5.1.2¢ l@nctv.minjenv.nl>; | 5.1.28
5.1.2e],- BD/DGPenV/PPBT/PBO<| .1.2e — [@minjenv.nl>;] 5.12e |, f+24,[542e], - BD/DFEZ/CBU/ClusterA
q 5.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.2e |, - BD/DSenJ/BenD 4 5.1.2¢e |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Bijgaand de stukken die zijn verstuurd voor het overleg van de DG-en met MinJenV over de aanpak van

ondermijning op 11 februari.

5.1.2e |,[5.1.2e), van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 16:49

be) BD/AL 5.1.2e @minienv.nl>: [$42], [size], - BD/DGPenV/ALG/Algemeen { 5.1.2¢ | @ minjenv.nl>;

BD/DGM/DMB4 5.1.26 |@minjenv.nl>;[s+], | 5.1.2e |f2f-2e | Bp/pGRRq 5.1.2e |@minjenv.nl>;

bof,~Bhynerv 4 5.1.2 [@nctv.minjenv.nl>;| 5.1.2e L414 - BD/DRC 4 5.1.2e |@minjenv.nl>;| 5.1.2¢ | Fad,
5.12e), - BOD FEZIBKE d 5.1,2e |@minjenv.nl>; Secretariaat - SG <_5.1.2e |@minjenv.nl>; Secretariaat - plv. secretaris-generaal

fs



Onderwerp: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Bijgevoegd de stukken voor het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van ondermijning

op dinsdag 11 februari van 12.15 tot 13.00 uur.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.

cteseeseatats
5.1.2¢ minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv
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To: - BD/DRC/GC| 5.1.2e | (@minjenv.nl]

Ce: p125, .-BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e  |@minjenv.nl]

From: 5.1.2¢ [5.1.2e| - BD/DRC/GC

Sent. Tue 2/11/2020 9:10:28 AM
Subject: MIT waarom meenwaarde boven wat er al is

Received: Tue 2/11/2020 9:10:29 AM

Aandachtspunten vanuit het Periodiek beeld opsporing

https://www.inspectie-jenv.n|/Publicaties/rapporten/2019/12/16/periodiek-beeld-opsporing

De Inspectie concludeert dat:
* Een aantal uitgangspunten dat bij de vorming van de nationale politie is opgesteld, niet of ten dele is

gerealiseerd. Zo fungeren de verschillende onderdelen binnen de opsporing niet als één organisatie en zijn de

benodigde voorwaarden voor een lerende organisatie nog onvoldoende aanwezig.
* De besluitvorming over de opsporingscapaciteit in de stuurgroepen ondoorzichtig en verbrokkeld is, waardoor de

capaciteit niet optimaal wordt benut.
* De politie niet voldoende heeft geinvesteerd in het politieonderwijs, waardoor het gros van de opleidingen niet

aan de behoefte voldoet. Dit geldt met name voor het curriculum intelligence. Daarbij is de kwaliteit van de

examinering onvoldoende geborgd.
*

Gegeven de hoge mate van incidentgerichte opsporing, resteert weinig capaciteit voor de probleemgerichte

opsporing. De probleemgerichte opsporing (en daarmee de aanpak van ondermijning en de georganiseerde

criminaliteit) krijgt hierdoor te weinig aandacht.
* De politie de afgelopen periode wel al een aantal verbetertrajecten heeft ingezet, zoals het ontwikkelen van een

landelijk veiligheidsbeeld en de ontwikkelagenda Intelligence 2020 - 2025. De uitkomsten daarvan worden pas in

een later stadium zichtbaar.

Aan de Korpsleiding
Bestuur vanuit de Korpsleiding op de versterking van en samenhang tussen de informatieorganisatie, de opsporing
en de Politieacademie. Besteedt hierbij vooral aandacht aan:

-

Bepaal wat nodig is om de probleemgestuurde opsporing beter vorm te geven.
- Versterk de informatieorganisatie in samenhang met de praktijk en deskundigheid van de recherche, zodat deze

organisatie in staat is om de landelijke, regionale en lokale rechercheonderdelen te adviseren en te ondersteunen

bij de realisatie van de lokale en landelijke opsporingsprioriteiten.
-

Zorg bij de Politieacademie voor een opleidingsprogramma op het terrein van de opsporing dat aansluit bij de

beoogde ontwikkelingen in de opsporing.
- Leer van ervaringen, ontwikkel en implementeer daartoe een leercyclus en kwaliteitsstelsel.

- Zorg in afstemming met het OM, dat de toewijzing van de opsporingscapaciteit overzichtelijker wordt ingericht en

daarmee de capaciteit beter wordt ingezet.
Aan de minister

De Inspectie adviseert de minister om heldere afspraken met de politie te maken over de concrete resultaten die de

komende jaren behaald moeten worden en te bezien of de door de politie inmiddels ingezette verbetertrajecten
hiervoor toereikend zijn.
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[8126 —J@minjenv.nil:[81e] [5122To: [|81.2e| [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

{ +24, [5.1.2e] - BD/DGPenWPPBT/PBO|__5.1.2¢ “@minjenv.nly Size|BD/DGPenV/PPBT/PBO[L_5.1.2e |@minjenv.ni]; [5.1.22 |
[ 5.1.28 - BD/DGPenV/PPBT/PBO| 5.1.28 @minjenv.nl]; [5.1.26

|,
fi2f Brad.-

BD/DGPenV/PPBT[__5.1.2e |@minjenv.nl; [5.1.2 f+-4. £1 2e[5.2e ___]BD/DGPenV/PBT/PBI| 5.1.2e @minjenv.nl];| size |
bi24. F124]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_ 5.1.2e |@minjenv.nl]] 5.1.28 BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenvnly.

12
- BD/DGPenV/PPBT/FBOI 5.1.2e |@minjenv.nl];[ 5.1-2e | 124 [512], - BD/DGPenWPPBT]5.1.2e |@minjenv.nl];

- BD/DGPenV/PPBTIICAL__5.1.2e |@minjenv.nl]; [5-1.2e [L_5-12e | BD/DGPen/PPBT/ICAI @minjenv.nt];524),
BD/DGPenWPPBTIICA] _512e  [@minjenv.nl [512], S.1.2e |

BD/DGPEenV/PPBTIICAL 5.1.2e |@minjenv.nl];[_5.1.2e |, 5.1.26 |BD/DGPenVIPPBT{_12e —|@minjenv al ‘LSie)
BD/DGPenV/PPBT/PBO]_5.1.2e — |@minjenv.nl]; [5 72e], L_5128_ JBD/DGPenV/PPBT/PBO|5.1.2e | Sminieny allt Si

5.1.2e |BD/DGPenV/PPBT/PBO[ 5.1.2e |@minjenv.nl]; | 5.1.2 |BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e  |@minjenv.nl]:
5.12e |. fs2| bs2]1.2e |BD/DGPenV/PBT/PBIl 5.1.2e @minjenv.nl} [5-1.2¢], 4+ p24. -

BD/DGPenV/PPBTIICA 5.1.2e |@minjenv.nl]
From; [__5t2e ||si2e[12e " |BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Tue 2/11/2020 4:28:08 PM

Subject: Terugkoppeling gesprek minister 11/2 claims BOTOC

Received: Tue 2/11/2020 4:28:09 PM

Korte terugkoppeling Faq 5.1.2e |gesprek met minister over BOTOC claim 11/2
Minister is vandaag akkoord gegaan met toewijzing incidentele gelden
¥ Ook instemming met nadere uitwerking claims structurele gelden van de drie pijlers MIT, B&B en Preventie

Voor internationaal (vooral MIT gerelateerd) zijn ook gelden beschikbaar, loopt door de pijlers heen

Vv Op korte termijn zullen toewijzingsbrieven incidentele gelden opgesteld en verzonden, als partners uit

meerdere pijlers geld krijgen
¥ Bij planning verzenden toewijzingsbrieven rekening houden met LOVP

Vv 17 februari Directeurenoverleg
¥ Die week ook overleg met de brede BR?

v9 maart ingelast LOVP
¥v 13 maart tijdens MR bespreking brief VIN structurele claim wil minister film tonen over urgentie en aanpak

ondermijning structureel

Groet, 3] 6.1.26

Van{__5.1.2e][s12]1.2e b/DGPenv/PPBT/PBO
Verzonden: donderdag 30januari 2020 11:32

Aan:|_512e  |[812e], - BD/DGPenv/PPBT/PBO ;[5.1.2e
||

512e
|

- BD/DGPenV/PPBT/PBO,| 5.1-2e |, b124[F126],-
BD/DGPenV/PPBT/PBO | 5.1.2€ -BD/DGPenV/PPBT/PBO;| 9-1.2@ |

p12

ot
- BD/DGPenV/PPBT; |-1-24|,

= 5.1.2e| 5.1.28 BD/DGPenV/PBT/PBI il 5.1.2e
|, pt2q,-

BD/DGPenV/PPBT/PBO
;

9.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

| 5.1.2e p14 - BD/DGPenV/PPBT/PBO;| 5.1.2 |, }24. [5+], - BD/DGPenV/PPBT
;

[2
- BD/DGPenV/PPBT/ICA;

[5.1.2e[BD/DGPenV/PPBT/ICA; [1 |__5.12e  BD/DGPenV/PPBT/ICA ; BD/DGPenV/PPBT/ICA
| size |

Peas bo/papenv/PeaT; 812e |8D/DGPenv/PPBT/PBO; |" | $12 BD/DGPenV/PPBT/PBO ——o
BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

5.1.28 BD/DGPenV/PPBT/PBO ;|_5.1.2e pad fra -1.2e BD/DGPenv/PBT/PBI;;
pad - BD/DGPenV/PPBT/ICA

Onderwerp: Terugkoppeling{12} 5.1.2e gesprek minister 30/1 claims BOTOC

Terugkoppeling 30/1 gesprek minister met DG-en en|*"*en f24[ 5.1.2e|over BOTOC claims:

M vindt meest belangrijk: MIT, Bewaken en beveiligen en Preventie

MIT: bezien wat is nodig vanuit andere pijlers voor MIT

Bewaken en beveiligen: gewoon doen

Preventie: M wil eigenlijk alleen jeugd, noemde t/m 14 jaar, wil dadergericht, voorkomen criminaliteit, wijkaanpak
M noemde expliciet: internationaal, wijkaanpak, intell landelijk moet ondersteund door regionaal/lokaal niveau/best

practices

Beleidsagenda: wat is daarvan aan MIT te hangen? Afpakken belangrijk

Intelligence: verbinding landelijke behoefte (MIT) met regionaal/input, meer dan RIEC/LIEC
De-normalisatie drugsgebruik moet gedaan, maar ligt primair bij Blokhuis VWS, M wil wel coérdinerende rol

M wil dat alle claims die hij gaat neerleggen echt keihard zijn, rol FES en trekkers

Pijlers BOTOC wijzigen niet maar focus dus op MIT, preventie en B&B, de andere pijlers ondersteunen vooral MIT

Structureel ondermijningsfonds: nota aan FIN wordt opnieuw bezien en zal vooral rol bij formatie krijgen

prad, gaat nu opnieuw met trekkers bekijken wat dit voor de besproken financiéle plaat met de claims betekent,
wat is incidenteel en wat echt structureel

Volgende week weer gesprek met M, DG-e, [5Jen fr24[5.1.2e|,
Groet 5§.1,2¢

van:|  5:12e |,[size|.BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 17:27

Aan:| 5.1.2e
|)

5.1.2e
|,

- BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 §,1.2e @ minjenv.nl>;| 5.1.2e 5.1.2e
|.

- BD/DGPenV/PPBT/PBO

4 6.1.20 [@minjenv.nl>;[ $1.20 | f194 [525], - BD/DGPenV/PPBT/PBO<|__ 5.12 [@minjenv.nl>;| 5.1.28 ;
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BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.1.2e @minjenv.nl>;| 5.1.2e prad,s taf, - BD/DGPenV/PPBT 4 §.1.2e |@minjenv.nl>;

54.26] fied, [512e5.1.2e  |- BD/DGPenV/PBT/PBI< 5.1.2€ J@minjenv.ni>:{ 5.1.2e _|,[*). - BD/DGPenV/PPBT/PBO
4 6.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.2e | BD/DGPenV/PPBT/PBO4 5.1.2e |@minjenv.ni>;[__5.1.2ef-124,-
BD/DGPenv/PPBT/PBO q_5.1.2e |@minjenv.ni>;| 5.12e | fl.) -BD/DGPenv/PPBT ¢__5.4.2e  |@minjenv.nl>;[5*24], [5%], -

BD/DGPenV/PPBT/ICA ¢_6.1.2e |@minjenv.ni>;|5.1.2e |] 6.1.2e [BD/DGPenV/PPBT/ICAq _6.1.2e — |@minjenv.nl>;[51", 5.1.2e],
BD/DGPenV/PPBT/ICAq 6.1.22 — |@minjenv.nl>;[8.12e]] §.12e | - BD/DGPenV/PPBT/ICA q_5.12e |@minjenv.nl>;

5.1.2€ 5.1.2e  BD/DGPenV/PPBTq _5.1.2e — |@minjenv.nl>; 5.1.2e | BD/DGPenV/PPBT/PBO

q 5.1.2e |@minjenv.nl>;|5 1 2e|, 5.1,2e | BD/DGPenV/PPBT/PBO q 6.1.2e  |@minjenv.nl>; 5.1.28

BD/DGPenV/PPBT/PBO< _5.1.2e [@minjenv.ni>;| _§.1.2e | BD/DGPenV/PPBT/PBO<q 5.1.2e  |@minjenv.ni>;|_5.1.2e|,
rirfr2]4.2e |BD/DGPenV/PBT/PBIq —5.12e —_ [@minjenv.nl>;[5.1.2e|, }1], - BD/DGPenV/PPBT/ICA <_5.1.2e |@minjenv.ni>

Onderwerp: Terugkoppeling{*4 5.1.28 gesprekken ministers claims BOTOC

Collega’s, zojuist terugkeppeling gehad van team over recente gesprekken met ministers JenV en

Mrb over claims pijlers BOTOC (deadline aanleveren liep vandaag af)
Minister JenV heeft als speerpunten meegegeven:

¥ Winstwaarschuwing: niet alles zal worden gehonoreerd Swat is minimaal nodig?
¥ Inzet op de “volle bak” dwz 240 mln genoemd

Vv Hoe versterken maatregelen elkaar?

¥ Aangeven: welke maatregelen versterken bestaand beleid, welke aanjaag maatregelen, samenwerking met

andere departementen

Vv Scherp zijn op keteneffecten

Aandachtspunten
¥ Goed afstemmen ook met collega ministers als VWS, FIN (dubbelrol want gaat over claims maar ook over by

FIOD),

Vv RJV en RBJ worden benut voor bredere afstemming. Mogelijk daarvoor ook apart DG-overleg met andere

departementen (VWS, BZK, FIN, ...)
¥ Terugkoppeling aan alle indieners claims, hoe doen we dat? lastig: stukken kunnen dan nog niet gedeeld.

V¥ Internationaal

Er is gesprek Grapperhaus / Dekker over preventie geweest. Was geen makkelijk gesprek. Geen scherpe

taakafbakening afgesproken. Nog niet geheel duidelijk waar ministers voor gaan.

De-normalisering drugsgebruik

Gesprek met Grapperhaus liep goed. Zijn speerpunten:

¥ Terugdringen drugsgebruik in het uitgaansleven

Vv Aanspreken van gebruikers en hun sociale omgeving

¥ Zichtbaarder handhaven van de landelijke opsporingsnorm

Vv Spiraal doorbreken

Meer partijen betrekken bij zichtbaarder handhaven dan alleen OM

¥ Minister JenV inzetten voor uitdragen anti-normaliseringsboodschap

Planning
Vrijdag 24/1

werkgroepje bij DGRR zet alle ontvangen claims en onderbouwing op een rij aan de hand van een

beoordelingskader (vergelijkbaar met wat door FIN voor 100 min ondermijningsfonds werd gebruikt). Komt neer op

beoordelen onderbouwing zowel incidentele gelden als structurele gelden. Gaat er iets mis als iets niet wordt

gehonoreerd? Wat is goed onderbouwd om mee te nemen. Waarover zijn al politieke toezeggingen gedaan?
Resultaat: overzicht/lijstjes met onderbouwing/prioritering.

Maandag 27/1
Resultaat bespreken in directeurenoverleg

Donderdag 30/1

overleg M met pijlertrekkers uitgebreid met Bestuursraad (niet de brede BR)
5/2 SBO

10/2 LOVP en SBV

14/3 MR

5.1.28 | en ik zijn morgen in huis voor evt. vragen van de werkgroep en collega’s.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet,

[=| br]size]
9.1.26

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag



M512|
5.1.2 @minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv
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To: -2e

|, p12] [51.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 4.20], [5.1.2e2e|.BD/DGPenWStaf
Sent: Wed 2/12/2020 12:11:00 PM

Subject: Uitnodiging inzage MIT stukken

Received: Wed 2/12/2020 12:11:01 PM

Hi [E123
Zie onderstaand op verzoek.

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsadviseur

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Hina

[5:".28|, van - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 14:15

[2], - BD/DGPenv/PPBT

Onderwerp: Uitnodiging inzage MIT stukken

Hi[ 85126]
Op verzoek; zie onderstaand.

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsadviseur

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Ominjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

¥YAle
Van: [arze]eref - BD/DGPenV/Staf {5.1.26 |@ minjenv.ni> Namens  [)#]. - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 13:24

Aan: | __S120 _leamsterdam.nl 4 5.1.2e @amsterdam.nl>; §.1.2e @denhaag.nl'
< 5.1.2e I@denhaag.nl>: [5.1.28] ((5.1.2e )' q 5.1.2e |@Rotterdam.nl>; 5.1.2e \@rotterdam.nl'
<_5.1.2e |@rotterdam.nb>;|__51.2e  |@utrecht.nl'q__5.12e —[@utrecht.nl>;|_5.1.2e |@regioburgemeesters.nl'
< 5.1.2e [@regioburgemeesters.n|>

CC: [5.1.2e)]5.1.2e2e |-BD/DGPenv/Staf__5.1.2e  |@minjenv.ni>;[_5.1.2e |, fe}. f2f1.2e ] BD/DGPenV/PBT/PBI
5.1.2e @ minjenv.nl>

Onderwerp: Uitnodiging inzage MIT stukken

Beste collega’s,

Tijdens het overleg op 28 januari tussen de G4 directeuren OOV en het ministerie van JenV hebben wij gesproken
over het plan van aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit en MIT.

Zoals u weet bereidt de minister van JenV (in afstemming met betrokken ambtgenoten) een claim voor in het kader

van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Die claim, waarover in de Voorjaarsnota van

het kabinet zal worden besloten, bestaat uit meerdere samenhangende componenten: het MIT, de versterking van

het stelstel bewaken en beveiligen inclusief getuigenbescherming en preventie.
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De uitwerking van de twee eerste componenten is nog niet geheel afgerond. Daarom stel ik de directeuren OOV van

de G4 of één van hun beleidsadviseurs in de gelegenheid om kennis te nemen van de MIT stukken. Deze stukken

liggen op vrijdag 14 februari van 09:00 - 14:00 uur ter vertrouwelijke inzage op het ministerie van JenV, Turfmarkt

147 in Den Haag. Deze ruime tijd is bedoeld om u zoveel als mogelijk in de gelegenheid te stellen een passend
moment in de tijd te vinden. De kwartiermaker van de politie en beleidsbetrokkenen van JenV zullen aanwezig zijn
voor eventuele vragen en nadere toelichting.

Graag verneem ik of vrijdag 14 februari schikt. Hiertoe kunt u een mail sturen naar @minjenv.nl.

Indien dat niet voor eanieder het geval is, kan worden gezorgd voor een aanvullende inzage gelegenheid.
Met vriendelijke groeten,

5.1.28

sterie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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To: 5.1.2e \@denhaag.n!'| 5.1.2e I@denhaag-nlj;| 5.1.2e |@denhaag-nl'] 5.1.2e |@denhaag_nl]:
5.1.2e @regioburgemeesters.nl'|_5.1.2e |@regioburgemeesters.nl]:| 5.1.2e |@amsterdam.nl'] 5.1.2e |@amsterdam.nl]:

5.1.28 fotterdam.nl};[_5.1.2e — @tilburg.nI']__5.1-2e — |@tilburg.nl];
l@vng.ni'{ 5.1.2e |@vng.nl;| 5.1.2e \@politie nl 8.1.2e \@politie.n!];

(@utrecht.nI' 5.1.2€ |@utrecht.n]]; 5.1.28 |@rvs-mn.ni'L__5-1.2e — |@rvs-mn.nil];
5.1.2e @vng.nl'[ 5.1.2e |@vng.n1]

From: 5.1.2e| [5.1.2eRe ]- BD/DGPenWStaf

Sent: Thur 2/13/2020 10:38:19 AM

Subject: Vertrouwelijke inzage MIT stukken

Received: Thur 2/13/2020 10:38:20 AM

Beste genodigden,

Morgen vindt de vertrouwelijke inzage in de MIT stukken plaats op het ministerie van Justitie en Veiligheid. U wordt

rond 10:00 uur verwacht in de Schiermonnikoog-zaal (N.22.05). Om 12.00 wordt er een lunch verzorgd. Uiteraard

bestaat de mogelijkheid om eerder te vertrekken.

Het betreft een vertrouwelijke inzage, dus u mag de stukken niet meenemen. De kwartiermakers van het MIT zijn

aanwezig om de stukken toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Vriendelijk verzoek aan de secretariaten om deze mail door te zetten naar de deelnemers.

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsadviseur

| 5.1.2e ]

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Aminjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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To: 5.1.2e minfin.n!'|__5.1.2e |@minfin nih

2722 Wpbelastingdienstntt 572+ l@belestingcienst
nl

Ce: 5.1.2e | $124, [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e  |@minjenv.nlj;|__5-1.2e[24 -

BD/DRC/GC[ —5.1.2e ~— |@minjenv.nl]
From: —[5-1.2e),aq fo12e[8.1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 2/13/2020 11:42:24 AM

Subject: bijeenkomst informatiedeling MIT

Received: Thur 2/13/2020 11:42:24 AM

Heren,
Aanstaande maandag 17 februari om 16:00 uur is er een bijeenkomst hier op het departement van Justitie en

Veiligheid over informatiedeling in het MIT. De gedachte is om duidelijkheid te krijgen over wat er op korte termijn

mogelijk is op het gebied van informatiedeling en wat er eventueel op de middellange of lange termijn gedaan moet

worden om verbetering mogelijk te maken. Bij deze bijeenkomst zijn in ieder geval vertegenwoordigers van het OM

(LP/FP), ICOV, politie en AVG, Wpg en WGS daskundigen van JenV aanwezig. Een ‘Poolse landdag’ is niet de

bedoeling, maar het zou goed zijn als er ook een afvaardiging van Belastingdienst en Douane aanwezig zou kunnen

zijn. Het is uitdrukkelijk de boodschap dat we redeneren vanuit mogelijkheden.
Dit onderwerp zal niet met één bijeenkomst duidelijk zijn. Sowieso zal het niveau van kennis en ervaring tussen de

deelnemers divers en wisselend zijn. We verwachten een aantal bijeenkomsten nodig te hebben om tot een

antwoord te komen. In de planning van totstandkoming van het MIT zit er geen deadline om dit gereed te hebben,
maar voortgang is van belang.

Mijn vraag aan jullie als kwartiermaker MIT is daarom: sluit er iemand vanuit Belastingdienst MKB en Douane aan

bij deze bijeenkomst? Indien dat zo is, willen jullie dan de naam(en) doorgeven aan mij zodat ik ook kan laten

zorgen voor aanmelding bij de beveiliging? Ter illustratie: aan rete ea] is deze vraag ook gesteld, vanuit politie
wordt er vanuit de uitvoering aangesloten.
Uiteraard ben ik altijd bereikbaar mochten er nog vragen zijn.
Met

yriendeliike groet,

Senior Delelasmedewerker

Ministerie
\

van

1

Justitia en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH

It
Den

n Haag
MUeta|

minjenv.aI

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: frp [sae], Feeney ial

me
a

Ce: BD/DGPenV/PPBT/PBOL_5.1.2e _|@minjenv.nl]
From: 5.1.2e | p12, 5.1.2e |, - BD/DRC/GC

Sent: Fri 2144/2020 9:00:39 AM

Subject: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Received: Fri 2/14/2020 9:00:40 AM

Geheel eens.

Dit (zie hieronder) stuurde ik|§*-|gisteren om te voorkomen dat we meteen een burgemeester hebben die gaat sturen op inzet

MIT dat voornamelijk internationaal bezig is.

Groet] 5.1.2e

Enige voorzichtigheid is geboden.
Het MIT is een operationeel team, qua sturing en gezag niets anders dan de LandelijkeEenheid, de Dienst Landelijke
Recherche, de FIOD witwasteams, het Combiteam DLR/FIOD etc.

Als je bestuur hierbi een rol geeft dan is dat een fundamentele wijziging van het bestel. Een verandering die niet alleen

gebaseerd kan zijn kan op een te vormen operationeel team.

Het gezag, voor politie en FIOD het OM, heeft daar ook een belangrijke stem in.

Verder zitten in MIT ook KMar, defensie onderdelen, Douane en Belastingdienst MKB die eigen aansturingslijnen hebben.

Die overwegingen staan nog los van de rol en positie van het LOVP, SBO, tripartite overleggen, de Veiligheidsagenda en de

discussie over rol bestuur (sheriff versus burgervader).
Zeker is het denken over een strategische gezamenlijke inzet een goed idee, alleen dan wel gedegen en met de invoering via

“een achterdewr’ binnen een (te) kort tijdsbestek.

Verzouden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van: £2}, 2]. -BD/DGPenV/PPBT <{_5.12e _|@minjenv.nl>
Datum: vrijdag 14 feb. 2020 9:12 AM

Aan:| 5.1.2e | 5124. -BD/DRC <4 5.1.2e @minjenv.ol>.| 5.1.2e |- 5.1.22 (@minjenv.nl>,[_5-1-2e 5.1.20], [5.126] -

BD/DVB/BA 4 5.1.2 |@nctv.minjenv.nl>
Kopie: $12e  |-BD/DVB/BA<_ 5.1.2e — |@minjenv.nl>.[_ 5.1.28 |. )2] ~BpDRe/Gc{__ $.1.2e  |@minjenv.nl>.

5.12e [ff] 5.12e]-BD/DRC/IGC4 5.12 — |@minjenv.nl>,| 5.1.2e |} [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO
-{61.2e —|@minjenv.nl>,[512], p14 [2161.26 | BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.28 \@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kemnis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrydag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Klinkt goed. Ik kan dit alleen nog niet goed overzien. Ik zie zoals jullie weten geen rechtstreekse relatie tussen mit en riec’s.

En als we het over fenomeen georiénteerde sturing hebben (dus op de politieaanpak goc) dan is dat een uitstekend idee, zij
het nog niet zo eenvoudig maar dan geldt dat gelijkelijk voor het MIT als voor de DLR als voor de meest betrokken RR’ en.

En dan is dat eerder strategisch dan taktische sturing.
De rol van BM’s in het opsporingsproces is al een tijdje een ingewikkeld vraagstuk dat in verschillende aanlopen vooralsnog
beslecht is langs de de lijn van de bestendiging van de scheiding tussen OM en BM (zie beleidsreactie op RVS

voorlichting). Dat we desondanks toch zoeken naar een manier om BM’s/openbaar bestuur nauwer bij de aanpak van goc te

betrekken, sta ik helemaal achter. Zie hier ook de logica van het SBO.

Het MIT is tamelyk revolutionair als het ons lukt. Ik ben er terughoudend in om dat aanvullend te belasten met

revolutionaire ingrepen in de sturing op het opsporings- en interventieteam, maar het kan zijn dat ik de startmail

onvoldoende goed begrepen heb ...

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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Van:[B.1.2e |.baad. -BD/DRC <_5.1.2e_|@minjenv.nl>
Datum: donderdag 13 feb. 2020 6:43 PM

Aan: 5.1.2e -BD/AL<_5-1.2e — |@minjenv.nl>[_&12e [| -BDDVB/BA4_5.1.2e |@nctv.minjenv.nl>. | 5-1.2e |,

pad, -BD/DRC 4 5.1.2e |@minjenvnl>.| 5.1.2e [Fp[r2e, -BD/DGPenV/PPBT4 5.1.2e —|@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.26 -BD/DVB/BA <4 5.1.2e [@minjenv.nt>,[ 512e | $124 br] - BD/DRC/GC 512e minjenv.nl>,

5.1.2e | ff] $.1.2e
|) -BD/DRC/GC 4 5.12e  |@minjenv.nl>,[5.1.2e |}+2} [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

<q 5.1.2e |@minjenvnl>.[512e| F124 [ 5.1.2e ]- BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.28 \@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg wrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Tactische tafels lijkt mij mooie oplossing om BM te betrekken bij MIT en intel.

Van: 5.1.2e - BD/AL 5.1.22 @minjenv.nl>

Datum: donderdag 13 feb. 2020 6:36 PM

Aan: B12 ].[°'*] -BD/DVB/BA<{__ §.1.2e — |@nctv.minjenv.al>.| §.1.2e | $14, -[ 5.1.28 @uminjenv.nl>[ 5.1.2e ], {17},
[:12]. -BD/DGPenV/PPBT4 5.12e |@minjenv.nl>

-BD/DVB/BA <|___5.1.2e |@minjenv.nk>,[_ 5.1.22
| Fd, baad, -BD/DRC/GC <45.1.2e|@minjenv.nl>,

BE =
5.1.2e — |@minjenv.nl>, | 5.1.2e | }+2} [5.12], . BD/DGPenV/PPBT/PBO

<5.1.2e  |@minjenv.nl> [512e] —_ 5[512e] BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e \@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t-b.v. overleg wijdag 14/2 en cverleg met minister van maandag)

Ha allemaal

Dank werkgroep voor alvast dit product.

Sprak net nog even en volgen morgenochtend nog wat aanvullingen:

¥ Tactische tafels ala OMG

VY Duurzaam verstorende RIEC/LIEC;-)
En tot slot denk ik goed om de laatste staten financieel (incidenteel en structureel) voor os bij te voegen

To be continued

Van: | 5.1.2 |, [5+~|, - BD/DVB/BA

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 17:30

van: size |fr] 5126 |[s.aze|frfr]-po/oerenv/pper;| size
ce:[5.12e BD/pvB/BA;| 5.1.2e [brad fia] -Bp/prc/ac;]§72e | $+] 5.1.2e |

- BD/DRC/GC; p24, [5-126],
BD/DGPenV/PPBT/PBO ;|5.12¢ Frog, szeb.1 2e | - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)
Hoi en

Hierbij een stuk over Kennis en Expertise dat vandaag met de werkgroep is opgesteld, dat jullie morgen kunnen bespreken ter voorbereiding op

jullie gesprek van maandag aanstaande met de minister over de relatie Kennis en Expertise met MIT. Overigens zal morgenochtend nog input

volgen voor het RIEC-LIEC deel, dat volgens de werkgroep beter tot z’n recht komt onder het plan met betrekking tot duurzaam verstoren.

Verder misschien nog handig om de onderstaande plaat met relaties tussen MIT-RIEC’s-LIEC-Kennis en Expertise er bij te houden voor het

verhaal met de minister.
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Groet,

Ministerie van Justitie en Veilighei
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts handhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Hace

ml 812[5.1.2e |@minjenv.nl
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Ondermijning — uitwisseling ervaringen en samenwerking met Frankrijk
Notitie voor MJenV ten behoeve van Vendéme-groep, 12 februari 2020

Aanleiding

En marge van de Informele JBZ Raad op 23-24 januari 2020 heeft MJenV met de diplomatiek

adviseur van de Franse Minister van Justitie gesproken over de Franse ervaringen bij de strijd tegen

de georganiseerde drugscriminaliteit. MJenV heeft gevraagd dit op te volgen door contact te leggen

met Franse counterparts. Mede in verband met mogelijk vervolgcontact met de Franse aanwezigen

bij bijeenkomst van de Vendéme-groep op 12 februari, hierbij informatie over de stand van zaken

en, in de bijlage, enkele eerste bevindingen.

Stand van zaken verkenning

Naar aanleiding van de rapportage door | 5.1.2e lover bovengenoemd
gesprek enin overleg met | 5.1.2e l 5.1.2€ 5.1.2e | bij DGRR,
heeft ambassaderaad Parijs gesprekken gevoerd met 5.1.22 kn met verschillende

medewerkers van het Franse ministerie van Justitie, met het oog op een verkenning van ervaringen

en ontwikkelingen in Frankrijk die nuttig kunnen zijn bij de uitwerking van het Nederlandse brede

offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Op 12 maart 2020 organiseert het Franse ministerie van Justitie in Parijs een seminar plaats over

nieuwe psychoactieve substanties, de nieuwste generatie synthetische drugs. DGRR heeft besloten

positief te reageren op het Franse verzoek, om Nederlandse deskundigen van OM, politie en

ministerie van JenV te laten bijdragen aan dit seminar, dat aanvankelijk zou plaatsvinden in

december maar is uitgesteld vanwege de treinstakingen in Frankrijk. De Nederlandse delegatie zal

worden geleid door §.1.2e

Aan de vooravond van het seminar zal een diner plaatsvinden bij ambassadeur| 512 |waaraan,
naast de Nederlandse deelnemers aan het seminar, Franse counterparts zullen worden uitgenodigd.
Het thema van dit diner zal zijn: leren van elkaar en samenwerkingin de strijd tegen de

druggerelateerde ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Naar aanleiding van de gesprekken sinds de Informele Raad is besloten dat} 5.1.2 || 5.1.2 | ook aan

dit diner zal deelnemen. Tevens zal hij, vergezeld door 5.1.2e 5.1.2e
|, op 11 maart een

bezoek brengen aan Parijs en spreken met een aantal Franse collega’s om zo een beeld te krijzen

van wat op juridisch, organisatorisch en operationeel terrein in Frankrijk gebeurt, waar wij bij de

uitwerking van ons offensief ons voordeel mee kunnen doen.

Leren van elkaar én samenwerken

Behalve om /eren van elkaar gaat het in de relatie met Frankrijk natuurlijk ook om samenwerken met

elkaar.Zo wordt in de bijlage bij de Kamerbrief van 18 oktoberjl.benadrukt dat versterking van de

internationale samenwerking met bron, transit en bestemmingslanden een belangrijk onderdeel

uitmaakt van het offensief tegen de georganiseerd drugscriminaliteit en dat het MIT nauw moet

samenwerken met vergelijkbare organisaties in het buitenland. OFAST en Junalco (zie informatie

hieronder) lijken hiervoor uitstekende kandidaten.

In mijn gesprekken bij het Franse Ministerie van Justitie is mij gebleken dat de toegenomen

onderkenning, in Nederland, van de ernst van de drugsproblematiek en het politieke commitment

om destrijd tegen de druggerelateerde georganiseerde criminaliteit op te voeren, positief

ontvangen wordt en er een grote bereidheid tot intensivering van de samenwerking bestaat. Voor

de Frans-Nederlandse betrekkingen op het gebied van de politie en justitiesamenwerking (en

breder) kan dit een gunstige uitwerking hebben.
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We moeten daarbij overigens anticiperen op aandringen van Franse zijde om de daad bij het woord

te voegen en voldoende capaciteit in te zetten op, en vocrrang te geven aan, drugsonderzoeken die

door de Fransen worden aangedragen. In dit verband maak ik melding van het verzoek dat aan

[8t2e werd gedaan bij zijn bezoek aan Lille enkele weken geleden. De [5.12e |
de regio Hauts-de-France vroeg bij die gelegenheid om de plaatsing van een Nederlandse

politieliaison in Lille om de samenwerking tegen de georganiseerde criminaliteit (met name

mensensmokkel en drugshandel) te faciliteren. Dit verzoek wordt ter overweging doorgeleid aan de

Nederlandse politie. Het ligt in de verwachting dat dit aan de orde komt bij het bezoek van

aan Parijs. Mede gezien de link varl_5:1.2e_|met Lille is het niet uitgesloten dat minister

[Size fie verzoek ook bij MJenV onder de aandacht zullen brengen.

Inventarisatie thema’s

Aan de Franse collega’s die hebben aangeboden te helpen bij het samenstellen van een programma

voor ijn in overleg met hem de volgende gespreksonderwerpen genoemd:
- organisatie van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in Frankrijk;
- informatiedeling tussen de verschillende opsporingsdiensten;
- jeugdcriminaliteit: hoe voorkomen we dat de jeugd valt voor het snelle geld van de georganiseerde

misdaad;
- ontneming, inclusief non conviction based confiscation;
- getuigenbescherming: selectiecriteria, voorwaarden, procedures, budget.

In de bijlage zijn de eerste bevindingen op de eerste twee thema’s weergegeven.
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BULAGE

JIRS en Junalco

Vijftien jaar geleden zijn de Juridictions interrégionales specialisées opgericht. Deze JIRS, waarin

wordt samengewerkt door instructierechters en officieren , zijn in een ‘interregio’, dat wil zeggen

een gebied dat bestaat uit een of meer van toen bestaande regio’s, bevoegd op het gebied van de

georganiseerde criminaliteit en de financieel-economische misdaad. Er zijn 8 JIRS: in Parijs, Lille

(waar Fourtoy als substituut-procureur aan verbonden was), Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon,

Nancy en Fort-de-France (Martinique).
Eris in Frankrijk een ontwikkeling gaande in de richting van verdere specialisatie en centralisatie. Vijf

jaar geleden werd een Parquet National Financier opgericht, dat op het terrein van de financieel-

economische misdaad een landelijke bevoegdheid kreeg. Vorig jaar is het Parquet National

Antiterroriste van start gegaan, waar de centrale bevoegdheden op het terrein van de

terrorismebestrijding, tot dan belegd bij het parket van Parijs, in ziin opgegaan. En nu wordt er, op

is van een rapport van een werkgroep onder leiding van de vorige procureur van Parijs, 5126 |
[5.1.2e | gewerkt aan de uitbreiding van de bevoegdheden van de JIRS van Parijs: de complexere

zaken en zaken met belangrijke internationale links zullen behandeld worden door de aan de JIRS

Parijs verbonden Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Een wet

aangenomen in maart 2019 geeft de JIRS van Parijs al een parallelle competentie in deze zaken. Een

wet die in januari 2020 door de Ministerraad is gegaan, geeft de JIRS Parijs een voorrangsrecht

zolang de zaak nog niet op regionaal niveau gestart is. Dit lijkt een zwakkere versie van het door

Molins voorgestelde ‘evocatierecht’ (waarmee de JIRS Parijs een zaak zou kunnen wegtrekken bij

een andere JIRS), waartegen de procureurs-generaal bij alle 36 Cours d’appel bezwaar hebben

aangetekend.

De centralisatie zou een oplossing moeten bieden voor onder meer de volgende problemen die

[5.1.2e _|hebben gesignaleerd:
- de aanpak van witwassen stagneert. Het aantal financieel-economische zaken dat de JIRS hebben

afgehandeld is in 2018 terug op het niveau van 2005;

-eris een gebrek aan coérdinatie tussen de JIRS onderling;
- er is geen goede informatie-uitwisseling; daarom komt er een nieuwe digitale applicatie waarmee

de informatie van de 8 JIRS gekoppeld kan worden opdat breed onderzoek mogelijk is uitgaande van

de gegevens van individuele verdachten en niet beperkt tot bepaalde misdaadcategorieén.

Vooruitlopend op het nieuwe systeem heeft de minister van Justitie eind november al een circulaire

uitgevaardigd over de informatie-uitwisseling tussen de JIRS, waarin ook wordt aangegeven welke

informatie naar de JIRS Parijs moet gaan. Ook heeft zij bepaald dat de JIRS capaciteit voortaan

geoormerkt wordt, waar in het verleden de officiers en instructierechters die aan de JIRS verbonden

waren, ook andere zaken moesten doen. Bovendien krijgen de JIRS in Marseille en Parijs meer

personeéel en komen er 30 fte bij voor de aanpak van de financieel-economische criminaliteit.

Om de klus te klaren wordt het parket van Parijs gereorganiseerd. De procureur van Parijs,

vertelde aan Le Figaro (19 december 2019) dat er een speciale divisie komt voor de JIRS/

Junalco, met drie secties: zware georganiseerde criminaliteit, met name drugshandel, mensenhandel

en witwassen op grote schaal; grote economische én financiéle criminaliteit, in samenwerking met

het Parquet National Financier; en cybercriminaliteit. Eind vorig jaar had de JIRS-divisie 400 dossiers

onder handen waarvan 4 op grond van de toen net verworven nieuwe nationale bevoegdheid.

Ten slotte is vermeldenswaard dat er een decreet in voorbereiding is waarmee de politie en de

gendarmerie worden opgedragen opsporingsinformatie inzake georganiseerde en financieel-

economische criminaliteit tegelijkertijd door te geven aan hun lokale parket en aan hun JIRS. Volgens

Le Monde (7 november 2019) zouden 7 eerdere circulaires van het Ministerie nog niet tot het

gewenste resultaat hebben geleid, vanwaar nu het sterkere middel van het decreet wordt ingezet.
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Hieruit blijkt dat de regering zich bewust is dat de afstand tussen OM en politie, die in Frankrijk

groter is dan in Nederland, verkleind moet worden.

OFAST

Ook op het terrein van de opsporing van drugscriminaliteit is vorig jaar in Frankrijk een nieuwe

structuur geintroduceerd: het Office anti stupéfiants OFAST. Deze opvolger van het reeds bestaande

Octris (geplaagd door schandalen, onder andere inzake gecontroleerde doorlevering van drugs)
werd in september 2019 ten doop gehouden door de bewindslieden van Justitie, Binnenlandse

Zaken en Budget (douane), als vilaggenschip van de vioot van 55 maatregelen van het zgn. Plan Stup’.

Dit plan heeft zes doelstellingen: het vergroten van kennis van de drugshandel, het krijgen van meer

inzicht in drugsactiviteiten, het aanscherpen van de strijd tegen de onderwereldeconomie en

witwaspraktijken in het drugshandelcircuit, het verstevigen van ontneming, het vergroten van de

capaciteiten van de betrokken diensten én het ontwikkelen van de internationale samenwerking.

In OFAST werken politie, gendarmerie, douane en OM samen in een breed offensief tegen de ook in

Frankrijk almaar groeiende drugscriminaliteit. Het model is dat van de terrorismebestrijding waarin

het DG voor de interne veiligheid DGSI een vergelijkbare spilfunctie heeft en waar na 2015 grote

stappen zijn gezet bij de informatie-uitwisseling. Veel wordt verwacht van het nationaal uitrollen van

het model van ‘cellules du renseignement opérationnel sur les stupéfiants’ (CROSS), waarin

informatie gedeeld wordt tussen alle betrokken diensten. Hiermee zijn in Marseille in een pilot

goede resultaten behaald.

Het Plan Stup’ omvat ook preventiemaatregelen en sluit daarmee aan bij de Police de Sécurité du

Quotidien. Daarnaast wil men beter gebruik maken van juridische instrumenten om bijv.

delinquenten de toegang tot bepaalde wijken te ontzeggen. Een gratis telefoonnummer wordt

beschikbaar gesteld waar mensen anoniem drugshandelactiviteiten kunnen signaleren. En net als

minister Grapperhaus spreken de Franse ministers de consumenten aan op hun

verantwoordelijkheid. Een citaat: ‘Il est nécessaire de casser l'image festive ou récréative dont

bénéficient certaines drogues et de faire prendre conscience des dangers qu’elles font courir’.

Opvallend is het aantal maatregelen dat genomen wordt om de samenwerking met de

ketenpartners te verbeteren. Er moet meer uitwisseling van informatie komen en daarbij zullen ook

de gemeentepolitie en verhuurders van (sociale) woningbouw betrokken worden. Er zal jaarlijks een

interministerieel overleg plaatsvinden waarbij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie,

Gezondheidszorg, Defensie, BZ, Douane en Overzeese gebieden en het SG voor zee- en maritieme

taken, zullen aanschuiven.

Een vijftiental maatregelen heeft betrekking op de internationale samenwerking die geintensiveerd

moet worden. Maatregel 36 betreft het dynamiseren van de samenwerking met de BENELUX.

Tevens moet de internationale samenwerking verbeterd worden als het gaat om witwassen en

ontneming van crimineel geld.

Aan het hoofd van de 150 onderzoekers van OFAST, die gebruik kunnen maken van 16 regionale

steunpunten, staat een ervaren politievrouw,[Bizet Haar adjunct is een ex-

procureur,|Ss 5.1.2e

OFASTis gevestigd in Nanterre bij Parijs en werd per 1 januari actief. Het bureau maakte een

vliegende start. In de eerste maand van zijn bestaan werd reeds 1,6 ton cocaine in beslag genomen.



To: 5.1.20
|, frat,
ae

- BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.22

| $124] 5.1.2e| - BD/DRC/GC

Sent: Tue 2/18/2020 3:13:25 PM

Subject: FW: Update

Received: Tue 2/18/2020 3:13:26 PM

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

i @ }<]_5.1.2e |@minjenv n>2

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 §:04 AM

Aan:| 61.2e frat [$4.2e |-BD/DRC/IGC4 5.1.2e — |@minjenv.nl>.[ 5.1.2e |, ff[ 5.1.2e @minjenv.nl>[ 6.1.2e
|,

6.1.2e [BD/CBIJ/C <{__5.1.2e |@minjenv.nl>

Ondcrwerp: RE: Update

Ha[ 5.t2e |
dank voor je mail. Even kort; Ik heb zondag met[6.1.26], maar ook met ambtenaren Tilburg gesproken. Met de

ambtenaren vooral over de projecten die lopen in Tilburg, de 1 miljoen uit RA-gelden en het belang om daar (hoewel het

vroeg is) resultaten te benoemen. Urgentie aangegeven daarvan en noodzaak tot het zoeken naar een aansprekende en

overtuigende manier van terugkoppeling in opmaat naar de claim structureel.

In gesprek met kwamen de volgende punten wederom op tafel: steun van burgemeesters voor breed offensief mits de

versterkingsgelden structureel worden (maal 3, want het was in zijn ogen altijd de bedoeling om wat in ene stad succesvol is

ook in andere stad te gaan doen). En mits er goede verbinding komt tussen landelijk en regionaal. En landelijke inzet niet

ten koste gaat van regionale. Voldoende voor bewaken en beveiligen is voor hen ook absolute voorwaarde.

Wat ik uit de gesprekken nog overgehouden heb is dat er in Tilburg een soort lab ingericht is waar je de ‘ernst’ en urgentie
van ondermijning kunt zien, bijvoorbeeld voor politie uit Tilburg, maar begreep dat er ook andere bezoekers komen. Zou ik

wel eer van willen weten (ook of het voor ons bezoek waard is).

Hertz)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[_61.2e fra | 84.2e | -BD/DRC/GC<4 3.42e  |@minjenv.nl>

Datum: maandag 17 feb. 2020 6:13 PM

Aan: |8.1.2e 5.1.2e H 5.1.2e |@minjenv.nl>.| 5.1.2e | 54, | 5.1.20 l@minjenv.nl>| 5.1.2e
-

BD/CBIIC 4 5.1.2@  \@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Update

5.1.2e
’

Bedankt weer voor de update en de waardering voor het werk dat door kern collega’s van het programma ondermijning
wordt verricht.

Ik ben benieuwd naar het gesprek met gemeente Tilburg met name ter voorbereiding van het gesprek vanfss2q] en|  § 51.2e

met burgemeester Weterings morgen. Of krijgen we de terugkoppeling van het gesprek viaFale
Hartelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www_.blackberry.com)
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5.1.2e H 5.1.2e |@minjenv.nt>
Datum: maandag 17 feb. 2020 6:05 PM

Aan: BD/DGRR/DRC <BD.DGRR.DRC @uininjenv.nl>
Onderwerp: Update

Oeps...vanmorgen vergeten om op ‘verzend’ te drukken, bij deze alsnog!

Beste collega’s,
Afgelopen vrijdag is de zogenaamde ‘schijf van vijf'-bnef over het OM (toezegging van een brief over vijf onderwerpen in

het AO commissie Fokkens van afgelopen december) gereed gekomen. De totstandkoming had (zeker aan het eind) flink

wat voeten in de aarde. Donderdag bleek de minster niet akkoord met de brief zoals ie er lag (en zoals deze met alle

betrokken partijen was afgestemd) en moest er fink wat aan veranderd worden. Gelukkig konden we donderdag en vrijdag
een korte lijn hebben met de minister en hadden we de PG Hoge Raad, het OM en de Inspectie op de hoogte gebracht dat de

door hen geaccordeerde brief zou worden aangepast en dat ze vrijdagmiddag een nieuwe versie tegemoet konden zien.

Het liet zien hoe ingewikkeld ons werk soms is: tegelijkertijd een goed adviseur blijven voor onze bewindspersoon, tijdig
leveren en tegelijkertijd betrouwbaar en transparant naar onze partners zijn.

Een dossier waarbi dat ook speelt is het ondermyningsdossier. In voorbereiding naar de VIN vraagt dat van alle

betrokkenen een enorme inspanning. Het vraagstuk zelf is mterbestuurlijk en interdepartementaal, dus partners in overvloed

en Voor preventie zijn bovendien twee J& V-bewindspersonen betrokken. Ik heb veel bewondering voor het enorm goede
werk dat hiervoor geleverd wordt. Onder zo’n hoge tijdsdruk zo’n prestatie leveren met elkaar: petje af. Afgelopen week
bleek helaas dat we plots een week korter hebben: aanlevering voor VIN niet 13/3 maar 6/3, dus dat vraagt nog meer van

icdercen. Laten we het hoofd kocl houden, clkaar steuncn, versterken en bezien hoc we het zo goed mogelyk aan kunncn

leveren op 6/3. En ook reéel aangeven wat er dan niet kan, want ook wij kunnen maar | ding tegelijk.

Gistermiddag waren en ik voor het dossier ondermijning in Tilburg, waar we gesproken hebben over ondermijning
met lokale bestuurders en ambtenaren. En aansluitend hebben we de wedstrijd Willem II- Utrecht gezien. Het was een

spannende wedstrijd en gelukkig voor de stemming scoorde de thuisclub op het nippertje nog de 1-1. In de stromende regen

en met harde wind, het leven van voetballers gaat ook niet altijd over rozen.

Vrijdag was ik aanwezig by de afsluiting van de OESO-evaluatie anti corruptie. Een team van onderzoekers uit

verschillende landen waren een week in nederland om bij deze vierde evaluatieronde een oordeel te geven over detectie van

buitenlandse omkoping, handhaving van rechtshandhavingsinstanties, aansprakelijkheid van rechtspersonen en

internationale samenwerking. Er waren veel complimenten van onze gasten voor het Nederlandse team dat hen die week had

begeleid. Mooi om te horen! En in de eerste terugkoppeling van de resultaten waren er naast een aantal zorgpunten ook de

nodige complimenten voor hoe we het hier in Nederland geregeld hebben.

Ik wens jullie een mooie week,
Groe

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: 5.1.26 _- BD/PIDS| 5.1.26 @minjenv.ni]:[ _51-2e  |@politie.nI"]___5.1.2e ~—_|@politie.nlJ;
S12e\2e | (Landelijk Parket)[5-1.2e@om.nl]; BD/DRC/GCL__ 5.1.2

eomiens
nl]; [8.1.2e | bf [5.1.26] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1-2e — @minjenv.nl];|9.12e Riz}ae BD/DGRR[ 5-1-2e |@minjenv.nl]; | 5.1.2e |, 9.12e

(eljf 5:1.2e _|@politie nt] 5.1.2e |@politie.nlf 8.1.26 |@politien!J;[_5.1.2e om.ni'L_81.2e \@om.nl);
5.1.2e \@belastingdienst.nll|_5.1.2e |@belastingdienst.nl];[_5.1.2e — [@belastingdienstnI'] _5.1.2e ~—_ |@belastingdienst.nl];

[5.120 fiz [s -

BD/DGPenVIPBT/PBI
5.1.2e  |@minjenv.nl};[_5.1.2e |@minfin.ni'{_5.1.2e |@minfin.ni};

5.1.2e Oe

ates
nl'] 1.2e  |@belastingdienst.nl]

Cc: [5.1.26 |, fraf[ 5.1.2 | _porcecl =
5.1.2e  |@minjenv.nlj;[ §-1-2e|[__ 5]51.2e])

ec VOERINESEET TL 5.1.2e |@minfin nl]; |_5.1.2e[_5.1.2e |@belastingdienst nt :| 5.1.2e |@belastingdienst nl];
9.1.28 \@politie.nl' 9.1.26 \@politie.nl]

From: [5-4.2¢), 6.1.24 51.2e] 5.1.2€ IBD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Tue 2/18/2020 3:21:25 PM

Subject: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Received: Tue 2/18/2020 3:21:26 PM

Collega’s,
Ik ga geen uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst over informatiedeling MIT gisteren maar beperk mij tot

een weergave van de hoofdlijnen en gemaakte afspraken:

Uitwerking MIT

Vanuit de projectorganisatie MIT van de Landelijke Eenheid van politie wordt aangegeven dat in de oprichtingsfase

begonnen zal worden met het realiseren van 2 sporen;

1. Inrichting van een Multidisciplinair Data Center (MDC: realisatie zal enige tijd in beslag nemen). De

autorisaties voor toegang tot de gegevens in het MDC zijn flexibel en volgend op juridische (en

organisatorische) mogelijkheden.

Daarbij moet goed gekeken worden naar de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijkheid wordt

belegd.
2. Het mogelijk maken van een vliegende start. Het doel van de projectorganisatie is om in Q2 2020 ‘iets

tastbaars te kunnen laten zien’ (dat hoeft niet perse gericht te zijn op informatiedeling).

Verkenning juridisch kader (korte termijn/lange termijn)

Er zijn verschillende manieren om informatiedeling binnen het MIT mogelijk te maken. licht eea toe aan de

hand van de ervaringen en werkwijze van iCOV. Op convenant-basis kan veel geregeld worden, maar een

convenant biedt geen grondslag voor gegevensdeling. Veel van de gegevensdeling in het heden is casus-gericht

(vaak onder WPG en strafvordering), er is geen goede grondslag voor het delen van bestanden met als doel het

inzicht krijgen in fenomenen of dadergroepen (er ligt meer nadruk op de ‘intelligencefase’ voorafgaand aan

opsporing of verstoring). Dat laatste is afgaand op de contourennota wel de richting waar het MIT op lijkt te gaan.

De vraag is hoe dit mogelijk te maken richting de toekomst en wat er in het heden al mogelijk is op basis van

bestaande wettelijke kaders. De opties lijken daarvoor te liggen in sectorale wetgeving (AVG, WPG, AWR),
convenanten (zoals iCOV, HARC) en de Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). Dit is

afhankelijk van de beoogde doel- en samenstelling (opsporing- en toezicht- en handhavingsorganisaties) van het

MIT en gegevensverwerking in het MIT (welke producten worden met welk doel gemaakt en welke informatie is

daarvoor nodig?).

Afgesproken is dat:

- We over vier weken opnieuw bij elkaar komen; plant een nieuwe afspraak hiervoor in. De

genodigden zijn in principe gelijk aan de samenstelling gisteren, met het verzoek aan een ieder om te zorgen

voor een juiste delegatie.
De politie benadert de Gegevensautoriteit om te participeren;

- Het projectteam MIT zorgt (in afstemming met de organisaties die samen in het MIT participeren) voor enkele

casuistieken die de bedoelde werking van het MIT illustreren;

-[5.1-2e][61.2e | en [6.1.2e][ 5.1.2e | maken een beleidsmatige voorzet voor de huidige juridische mogelijkheden

(voor zover dat mogelijk is op basis van de huidige beschrijving van de gegevensverwerking);
-iCOV biedt aan om ‘hun’ toetsingscommissie voor rechtmatigheidsvraagstukken (gevormd door juristen van de

verschillende deelnemersorganisaties) te laten dienen als klankboard voor de toetsing van de

informatiedeling (ik heb de benaming en afkorting daarvan niet opgeschreven);
- We brengen de acties van deze groep onder de aandacht bij de kwartiermakers / stuurgroep van het MIT (bij

deze met CC deels ingevuld).
Ik plan wederom een afspraak in op maandag 16 maart 2020 om 16:00 uur.

Hieronder een lijst van de aanwezigen gisteren. Voor contactgegevens: zie lijst van geadresseerden:

Aanwezig:
(Politie)

-|5.1.2e []5.1.2e| (Douane)
- 5.1.2e < Justitie en Veiligheid, DGRR)
-[| ss 3.1.2e == Openbaar Ministerie / Functioneel Parket)

-[ saeJ[_5128_] (Poltie



- 5.1.28 iCOV)
- 5.1.2e (Justitie en veiligheid, Servicecentrum Privacy en Veiligheid)
- [51.26 ustitie en Veiligheid, DGPenV)

Niet aanwezig, maar hierbij voor de volledigheid namen:

(Ministerie van Financién)
Belastingdienst MKB)

‘eizef'atze (FIO)
[[5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, Beleidsteam Privacy)
5.1.28 (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Neem vooral contact op bij vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het bovenstaande.

Met vriendelijke groet

fal brap[ 5120]Senior beleidsmedewerker

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e (@minjenv.nl
www. rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: fra} [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[___51.2e |@minjenv.nl]
From: , .

- BD/DGPenV/PPBT

Sent: Wed 2/19/2020 8:38:03 AM

Subject: FW: Verzoek van de Minister

Received: Wed 2/19/2020 8:38:04 AM

Ter info

Met vriendelijke groeten,

5.1.28 .(512eh, 5.1.28

5.1.2€

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e  |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Van: .-BD/DGPenV/PPBT {_6.1.2e _|@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 10:05 PM

Aan:[5.12e], [r12]1.2e ]5.12c) [Lid Korpsleiding] < 5.1.26 \@politie n>, 5.1.28 (@politie.nl
| 5.1.2e \@politie. n>. | §.1.28 @om.n!' +| 5.1.2e |\@om.nl>

Onderwerp: Verzoek van de Minister

Dag] $1.2e  jen[ 5.1.2e
|,

Ik heb vandaag van Ferd en van] 5128 | 5.1.2e |nieuwe instructies gehad over de presentaties in de MR.

Er is inmiddels alsnog toestemming om met vier mensen te komen voor een lunch bijeenkomst in de MR. Lykt nu op 13

maatt a.s te staan. Dat kan nog veranderen maar voor nu staat dat.

Minister heeft sterke ideeén by wat hij wil. Allereerst wil hy het verhaal horen van de Amsterdamse officier van Justitie

wiens leven zwaar wordt beinvloed door de bewaking die zij moet ondergaan. heeft een beeld by wie dit is. Ik

ken nu haar naam met, maar kennelijk heeft Ferd haar al een keer gesproken. Evident is de onderstreping van de

noodzaak voor pijler 1 van BOTOC (bewaken en beveiligen)

De tweede persoon die hij graag wil zien, is iemand als| 51-2e |/5-1.2e/ die kan vertellen over de jeugdbendes in Utrecht-

Noord. Dit is evident pijler 3 (preventie: met focus op onderbreken criminele carriéres van jeugdigen).

Tenslotte wil hy graag een verhaal van een politie leider en een bekende officier die vertellen wat er allemaal komt kijken
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bij een onderzoek van de schaal en omvang die bi bestrijding van de georganiseerde criminaliteit komt kijken. Of te wel

wat is er nodig om zijn organisatie te ontmantelen. Hij zelf denkt aan[$.1.2e][5.12e| en|__51-2e | maar staat open

voor suggesties die wat jullie betreft beter zijn. Evident moet hier ook een pleidooi in zitten voor belang van het realiseren

van het MIT.

Ik weet dat[_5.1.2enet de film bezig is. Dat gaat nog steeds ook door. Of en zo ja waar dat vertoont wordt, weet ik nu even

met.

Dan wordt gevraagd of we hetzelfde nog een keer kunnen doen maar dan exclusief voor een overleg met de vier

fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Mogelijk op hetzelfde moment, misschien iets later.

Kan dit voor de minister georganiseerd worden en kunnen we daar wat regie op houden dat de boodschap spoort met wat

jullie en mijn belang is?

Met vriendelijke groeten,

8.1.2e |, r2|,[ 6.1.28

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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To: 5.1.26
| raf

fal
BpDGPen irr

ert 5 ze apinewal
5.1.2e |$124 [5.1.20],-

BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2 |@minjenv.ni];___5.1.2e |, [5*«1.2e|_| BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

|,
[5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Wed 2/19/2020 10:02:52 AM

Subject: FW: Politiek verhaal Breed Offensief

Received: Wed 2/19/2020 10:02:53 AM

Politiek verhaal Breed Offensief- conceptversie 0 (002).docx

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 10:55

Aan:| 5.1.2e |, {3}, - BD/DRC; [5-1.2e |, f+, [+], - BD/DRC/GC;[ §.1.2e |, +4, [5+], - BD/DSend;[ 5-1-2 |, F124. 4. - BD/DGPenV/PPBT;

F124, [5.12e], - BD/DFEZ/CBU/ClusterA ;| 5.1.28 || .1.2e | b24,- BD/NCTV; [5126] 54.2e |-BD/DGRR/STAF;
5.12 |_| Bp/aL;|512e) frat] 5.12e |, -BD/DVB/BA

|. - BD/DGPenv/PPBT/PBO ;|__frz@e_F - BD/DCOM/P&B

Onderwerp: Politiek verhaal Breed Offensief

Afgelopen maandag heeft het directeurenoverleg plaatsgevonden. Ik begreep dat daar is afgesproken om het

politieke verhaal richting IRF nog te delen met jullie voordat dit aan de MJenV wordt voorgelegd.
Dit zal ook de basis vormen voor de brief over de incidentele middelen die we na 4 maart willen laten uitgaan.

Bijgaand treffen jullie dit verhaal aan.

Mochten jullie nog suggesties en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag voor 12 uur.

Mijn verontschuldigingen voor de korte deadline, maar eerder was er geen finale versie beschikbaar.

Mv

§.1.2e //5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit

Programma Anti-Ondermijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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Onze rechtsstaat staat onder druk. Dat komt door infiltratie en intimidatie door de georganiseerde

misdaad. De georganiseerde misdaad is erin geslaagd door te dringen tot alle lagen van onze

samenleving. Crimineel geld duikt overal op. Drugslaboratoria staan midden in woonwijken en

jongeren worden verleid tot criminele activiteiten. De georganiseerde misdaad is al lang niet meer

beperkt tot onze landsgrenzen. Grof geweld wordt niet geschuwd. Afrekeningen vinden soms

midden in steden en dorpen plaats. Regelmatig zijn onschuldige burgers het slachtoffer.

Drugsgebruik is genormaliseerd.

Daarnaast is sprake van intimidatie van gezagsdragers die hier tegen willen optreden.

Burgemeesters, rechters, politieagenten en officieren van justitie. Allemaal zijn ze de afgelopen

jaren in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen met ingrijpende gevolgen voor de

persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. Met als

triest dieptepunt de moord op afgelopen op 18 september jl.

Onze rechtsstaat moet verdedigd worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen

blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en

verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve

bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen te bewegen een

verklaring af te leggen. Het kabinet heeft bij de najaarsnota 110 miljoen euro incidenteel

beschikbaar gesteld, zodat de aanpak van de georganiseerde ondermijnende misdaad tot 2021 kan

worden geintensiveerd. Daarvan zal een groot deel naar de betere beveiliging gaan van de mensen

die onze rechtsstaat dienen. Structureel geld is hier ook noodzakelijk. Maar daarmee alleen is nog

niet een beter defensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en is er nog geen

slagkracht georganiseerd.

De georganiseerde criminaliteit kan alleen een grote slag worden toegebracht als wordt

géinvesteerd in een breed offensief. Dit kan door een samenhangende aanpak op repressie en

preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde

ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

De slagkracht in de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit wordt vergroot als we

structureel investeren in een integraal, hoogopgeleid, landelijk team dat de aanpak van de

georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal

verbonden maar internationaal georiénteerd. Dit Multidisciplinair Interventie Team zal een

investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Het MIT is onlosmakelijk verbonden met een

structurele investering in intelligence, opsporing, vervolging, samenwerking én informatie-

uitwisseling om nog beter zicht te krijgen op criminele financiéle en logistiecke stromen. Ook vergt

het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende

structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Samen met andere departementen en lokale partijen willen we onze economie en wijken weerbaar

te maken voor georganiseerde criminaliteit en kwetsbare jongeren behoeden voor het criminele

pad. Samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCenW, VWS en SZW, werken we aan een

preventieve aanpak, die bij een structurele investering start gaat in een aantal van de meest

kwetsbare wijken van grote Nederlandse steden. Ook werken we aan het vergroten van het

toekomstperspectief voor de bewoners. Ook is de aanwezigheid van georganiseerde misdaad
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onlosmakelijk verbonden met het gebruik van hun producten. Daarom verzet het kabinet zich

ertegen drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil een maatschappelijke discussie

op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een

structurele investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen

we 28 miljoen euro per jaar investeren in deze preventieve aanpak.

2020 2021 2022 2023 2024

[x] mln [x] mln [x] mln bd min 250 min



To: 5.1.2e
|,

ea
- BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]

From: $.1.2e 124] 5.1.2e| - BD/DRC/GC

Sent: Wed 2/19/2020 11:16:50 AM

Subject: FW: graag van deze tekst uitgaan (resultaten heb ik nog niet aangepast)

Received: Wed 2/19/2020 11:16:51 AM

van:[ _5.12e |, 124.
5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 11:54

Aan: L BD/DGRR/STAF

cc: : WIZ/PR ;[__§.1.2e _]- BD/PPAC

Onderwerp:

Urgentie: Hoog

Effectieve

aanpak
van de

georganis
eerde

Duurzaam| - Oprollen
verstoren |

-

van Afpak
ondermijn ken multidisciplina
ende - ir

ondermijn | bedrijfs- Voork | interventietea

ende processen omen | m:
criminalite - Instellen MIT

it met

gelabelde,
HBO/WO

Capaciteit
van OM,

politie,
FIOD,

KMar,

Douane,
defensie

en

Belastingd
ienst

MKB.

Directe

organisatie-
effecten MIT:

--Opvang van

de directe

organisati
e-effecten

voor

politie,
defensie,

Belastingd
ienst (ook
Douane).

Uitbreiding
Rijksrecherch
e:

Uitbreiding
met 35 fte en

de benodigde
OM inzet bij
RR-

onderzoeken.

Landelijk en

opererend

internationaal

graag van deze tekst uitgaan (resultaten heb ik nog niet aangepast)

-Vernieuwend en

aanvullend op

hetgeen er is al is

-HBO/WO opgeleid
- Samenwerking

tussen

verschillende

diensten onder

één dak
- Expertise en

disciplines:
intelligence,
tactiek,
specialisme

Nationaal/internat
ionaal

-Voldoende

substantieel voor

slagkracht
- Beschikkend over

state-of-the-art

(technologische)
middelen

- Datagedreven
opsporing
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Parket
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de
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- Werving en

selectie

kernteam

Gezamenli

jke
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en
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- Bouw

warehous

e
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Douanesc
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- Ontwikkelen
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ebeleid

internatio

naal

-Werving en

selectie

27,5 fte

OM-

capaciteit
- 10 fte

uitbreiding
Rijksreche
rche

- Niet

voldoen

aen de

motie

Heerma-
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de
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en van
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wegtrek
ken

capacitei
t uit de

regio.

Onvoldo
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tom

een

verschil

te

maken.
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To: 5.1.2e
| 512e.7.2e_|- BD/DBO[ 5.1.2e miner

|BD/DCOMP8&BL_5.1.2¢  |@minjenv.nl];[ 5.1.2e [P[2e |- BD/DBO/ADVIESLL__§.1.2e  @minjenv.nl];[572e], [5.1.2e]. -
BD/DBO/ADVIES[ _5.1-2e —|@minjenv.nl]

Cc: 5.1.2e |, f+ 24 [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__§1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.26

| $f [5122] - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Wed 2/19/2020 2:25:12 PM

Subject: RE: besloten ronde tafel fractievz

Received: Wed 2/19/2020 2:25:13 PM

Oke. Komt goed. We houden stug vol :-)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[_ 5.1.2e |,[512eh12e| Bp/DBo4 5.1.26 @minjenv.nl>

19 feb. 2020 2:49 PM

[-*2:| _ BD/DGPenV/PPBT 4 §.1.2e  (@minjenv.nl>, 5.1.2e |/s 2e|, 512¢| - BD/DCOM/P&B + §.1.2e  |@minjenv.nl>,
Hoek [514 [125|1.2e [BD/DBO/ADVIES<__5.1.2e — [@minjenv.nl>. [5.1.2e] ]5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES<{_ 5.1.2 |@minjenvul>

Kopie: | 5-1.2¢ | } [9.1.2e]. - BD/DGPenV/PPB T/PBO $.1.2e  |@minjeny.nl>

Onderwerp: RE: besloten ronde tafel fractievz

Aan:

Ferd mag voor de MR 3 personen uitnodigen. Dan diezelfde drie doen voor fractievoorzitters?

Van: +124, (5124), - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 10:26

Aan: | 5.1.2 | [51.26[5.1.2¢ | BD/DBO ;| 5.1.2e |
BD/DBO/ADVIES

[5.1.2e |,>+2}, [512+], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: besloten ronde tafel fractievz

[5.1.28 | we komen zsm met namen en we proberen in beginsel de wensen van M te honoreren.

ad, - BD/DCOM/P&B ;[_5:12e ],5%[12e|. BD/DBO/ADVIES ; [5.1.2|, -

Met vriendelijke groeten,

5.1.2¢

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

Van:|  5.1.2e [sizep.12e 1 BD/DBO 4 5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 9:47 AM

[ 5.1.2e |, 6124, 512] - BD/DGPenV/PPBT<__$.1.2e |@minjenv.nl>,[ 5.1.2 |f+24,512} - BD/DCOM/P&B4 _5.1.2e |@minjenv.nl>,

b =12e |-Bp/pBo/apvies{ 8.1.2e — [@minjenv.nl>,|8-1.2e][5.1.2e.- BD/DBO/ADVIES ¢__5.1.2e —|@minjenv.nl>
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Onderwerp: besloten ronde tafe! fractievz

In navolging op ons gesprek vanmorgen nog even eea op de mail— ook ter info aan de anderen.

Het idee is om voor de fractievoorzitters (en mogelijk met 1 medewerker of kamerlid die woordvoerder is op veiligheid) een besloten gesprek/
kleine ronde tafel te organiseren met de mensen die achter de schermen aan bestrijding criminaliteit werken. Denk met name aan de high

profile zaken.

Wat betekent dat, voor hen professioneel maar bijvoorbeeld ook prive. Dus welke implicaties heeft dit werk en waarom is het zo belangrijk hier

met man en macht op in te zetten.

Ferd zou graag nog even willen meedenken welke personen uiteindelijk komen maar volgens mij "had jij daar al aardig zicht op.

Als het enigszins mogelijk zou zijn ,
dan zou het mooi zijn dit over een week op 2,5 te kunnen doen.

Ik weet nict of dit haalbaar is.

Groet!
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To: 5.1.2e
|

([51.2e| -BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e— |@minjenv.nl];
BD/DGPenV/PPBT/PBO _5.1.2e  |@minjenv.nl]
Ce: 5.12e [5120] [6.1.26] - BD/DGPenW/Stafl___5.1-2e_ |@minjenv.nl]
From: 8.4.2e

| fref [512] - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Thur 2/20/2020 6:49:21 AM

Subject: Vragen D66 MIT

Received: Thur 2/20/2020 6:49:22 AM

[5123-

Collega’s,
Wat wordt onze tekst op die vraag?

Mij staat voor ogen dat we de gelegenheid gebruiken om maar weer eens een wervend betoog te houden voor de noodzaak

van extra maatregelen, of te wel MIT in de context te plaatsen van een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

waarover het kabinet binnenkort zijn finale beslissmg gaat nemen. Dan een tekst dat het MIT samengesteld gaat worden, als

het doorgaat, vanuit alle deelnemende organisaties, defensie, kmar, FIOD, Douane, belastingdienst en politie. Het MIT zal

niet zo maar een extra recherchedienst zijn, het zal een nieuw, aanvullend middel zijn in de strijd tegen de georganiseerde
crinunaliteit. Van een brain drain kan geen sprake zijn. Het zal voorzien worden van voldoende middelen om extra mensen

te kunnen werven, bovenop de capaciteiten die er al zijn.

Met vriendelijke groeten,

$1.28 | [512] | 6.1.28

5.1.2¢e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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To: 5.1.2e |, .

- BD/DRCL__5.1.2e |@minjenv.nl]

Ce: 5.1.28 | $12} [592], - BD/DGPenV/PPBT__ 5.1.26 |@minjenv.nlJ; [_5.1.2e
| $3} B24. -

enV/PPBT[_5.1.2e  |@minjenv.nl]; [ §.1.2e |, 2} 512e]- BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e — @minjenv.nl];[__5.1.2e_][5-+2e],
8.1.26 |BD/DVBVIVI 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e| |5.1.2e|.2e BD/DGPenW/Staf

Sent: Thur 2/20/2020 11:09:47 AM

Subject! Gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning

Received: Thur 2/20/2020 11:09:48 AM

Beste f124,
In aanvulling op onderstaande mail van het volgende. In de werkgroep LOVP hebben m.n. Bureau

Regioburgemeesters en OM aangegeven behoefte te hebben aan één overkoepelend verhaal, met een verdieping op

iedere pijler waaronder een financieel overzicht. Met betrekking tot het MIT betekent dit bijvoorbeeld dat ze graag

zouden weten hoe het MIT wordt samengesteld (fte’s politie, FIOD, Dauane etc.), wat het MIT gaat doen en wat

voor consequenties dat heeft voor de eenheden.

Op 2 maart heeft Bureau Regioburgemeesters een vooroverleg met de adviseurs van de RBMs. De (afgestemde)
stukken daarvoor moeten uiterlijk 27 februari verzonden worden. Dat betekent dat we bij voorkeur morgen einde

dag, maar uiterlijk begin volgende week, de conceptstukken zullen moeten delen. Kun jij aan jouw mensen vragen

om in samenwerking met [5.1.2¢][ 5.1.2e | (MIT), 5-1.2e ][_5.1.2e | (bewaken en beveiligen) en

(preventie) te komen tot de stukken voor 9 maart? Ik voeg het LOVP-format voor een oplegger (t.b.v. het

overkoepelende verhaal) toe.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsadviseur

| 5.1.2e

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

5.1.2¢ 5.1.26 BD/DVB/IV

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 13:29

Aan: 24, - BD/DRC

ce: [5.1.2e | 52] - BD/DWJZ/PR ;[5.1.2e||§.12e BD/DvB/IV ;5.12¢)|5.12ebe  - BD/DGPenv/Staf ;51%|,[_512e|BD/DGRR/STAF

Onderwerp: Gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning

Dag 14,
Op 9 maart is er een (extra) gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning. Zie in de bijlage de concept-agenda.

Vooruitlopend daarop is in voorbereiding gesproken met de werkgroep LOVP, met name inzake MIT. In dat overleg
hebben BRB, OM en politie de verwachting uitgesproken dat er op 9 maart één overkoepelend verhaal op BOTOC

ligt waarbij alle pijlers aan bod komen. (zie CC) bereidt het overleg vanuit LOVP voor en ik ben

secretaris van SBV, we trekken voor dit overleg dus samen op.

Kan jij aangeven wat de verwachting is wat er op 9 maart wordt gepresenteerd (eventueel met stukken)? Dan

kunnen wij dat betrekken en eventueel communiceren in de voorbereiding.

Groet,
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Required Attendees: | 5.1.28 | BD/DGPenV/PPBT/PBO{ 5.122

BD/DGPenV/PPBT/PBO}| 5.1.2¢ - BD/DRC/GC; 5.1.28 BD/DGPenV/PPBT/PBO

Location: Min JenV, Turfmarkt 147, Den Haag, kamer N28.225

Importance: Normal

Subject: GOC [+ 5.1.2e |
Start Date/Time: Mon 2/24/2020 6:00:00 PM

End Date/Time: Mon 2/24/2020 7:00:00 PM

notitie vooll 5.1.2e [docx

flyer The Containment of Organised Crime and Terrorism.pdf

Brochure Herinrichting Speciale eenheden.pdf
Pioneer in policing 5.1.2€ lonlineé publication Police Practice and Research november 2019 (002) pdf

speech LOBA-conores 25 november 2019.docx

Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column pdf

Geachte heer

Hierbij bevestig ik de afspraak met[ 3 542 |voor maandag 24 februari a.s. om 19.00 u.

Metvriendelijke groet,

5.1.2¢ |[5.1.2¢|

Ministerie
v

van
n

Justitia en Veil igheid
Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

{qs 122)”
Yaoi
wwwrijksoverheid.nl/venj

Vooreen veilige enrechtvaardigesamenleving
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To: [5.1.28|, brad

SEE
-

BDIDGPenVPPBTPBOL 51a @rminieny.nlk
5.1.2e |frat brad, -

BD/DGPenV/PPBT| @minjenv.ni];__5.1.2eJ. BD/DGPenV/PPBT/PBO| 5.1.28 |@minjenv.nl]
From: [Size][5.128], - BD/DGPenV/PPBT/PEO
Sent: Thur 2/20/2020 4:23:07 PM
Subject: FW: terugkoppeling gesprek met minister over anti-ondermijning vandaag

Received: Thur 2/20/2020 4:23:08 PM

Zie 1° punt, der gleden voor het MIT kunnen dus weer omhoog.

U size || "5126 Je0/DoRR/STAF
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 16:55

Aan:| 5.1.2e |,[5.1.2e],
- BD/DBAenV/HIC; | 5.1.2e |74,5126] - BD/DFEZ/CBU/ClusterA ;[5.1-2e|, 4, =, -BD/DRC/GC;[ 5.1.2e |, Fad,

[5.1.28] = D/P BB §.1.2¢ [£128 Bo/DePenv/PRBT/P80 5.1.2¢| [6.1.2e|,
- BD/DSenJ/BenD; L

5.1.2e | BD/DBAenV/HIC
;]5.1.2e| [+21 -Bp/DWJz/PR;| 5.1.2e |-BD/pPaAC;| 5.1.2e | a

- BD/DRC/GC ; | BD/DVB/BA; [512],

5.1.2 | BD/PBB;| 5.1.2e vad {o2h - BD/DVB/IV;| 8.1.22 | = BD/DVB/IV ; 5.1.28, - BD/DCOM/C&R ;

a12e]] 5.1.2 | BD/DRC/GC;| 5-1.2e | 41 - BD/DRC/GC ;[5.1.2e] bal - BD/DRC/GC| 5.1.2e |, |*"*], - BD/DVB/BA;
5126 |balfa-ppyorc/cc, 812e |f12[2e |. sp/pBaenv/Hic{ 812° |Pr.2e TBD/DBO/ADvIEs{ —f=Pe_

|, 5.1.2e]- BD/DVB/IV
ce:[ 5.1.2e | f+,- BD/DRC;| §.1.2e |f-124 [512], - BD/DGPenV/PPBT;| 5.1.26 |[ 5:1.2e |. p24.-Bo/NeTv;[51.2e | }
BD/AL;#24] 5.1.2 |-BD/DBAenV;[ 5.1.26 | 61245120), - BD/DFEZ/BKB; [5126] 1.2e | BD/DRC

Onderwerp: terugkoppeling gesprek met minister over anti-ondermijning vandaag

Vanochtend was er weer een gesprek bij de minister over Anti-Ondermijning. Helaas is het niet gelukt om een

terugkoppeling te geven in de huiskamer voor iedereen, excuses daarvoor. Dat willen we namelijk wel blijven doen.

Incidentele gelden: de minister wil het volledige bedrag van 110 miljoen in 2020 besteden. Hiervoor komt een

nader voorstel, hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan versterking van een aantal steden.

Structurele gelden: minister verwacht ongeveer op een claim van rond de 265 uit te komen. Narratief

overzichtsschema voor IRF wordt op maandag besproken.
Politiek verhaal (A4tje) voor beleidsbrief: minister wil meer ‘shockeffect’ in het politieke verhaal en het verhaal moet

worden gestaafd met meer cijfers.

Volgende overleggen met minister over structurele middelen zijn maandag 24 februari en maandag 2 maart.

qndaliila aroet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Pastbus 20301

112
2500 EH

Alc
Den

n Haag
a iC

@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv
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To: [oe |e BOIORCL 5.122 _@minienv
5.12e ].fi2}[ $.1.2e

| -BD/DRC/GC[6.1.2e  |@minjenv.nl][5.1.2e]
512]

5.1.2¢ BD/DCOM/P&Bi 5.1.2e @minjenv.nty[5.1.2e | bf. 24.- BD/DRC/GCI 5.1.2e  @minjenv.ni]
: 5.1.2e |, f124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBI/PBO[  5.1.2e |@minjenv.nl];[5-1.2e], [51] - BD/DWJZ/PRI__5.1.2e |@minjenv.nl];
5.12e |, bad bred - BDIDRC/GC[__5.1.2e  |@minjenv.nl]

[92]. - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Thur 2/20/2020 5:57:55 PM

Subject: RE: FilmE*|
Received: Thur 2/20/2020 5:57:56 PM

Excuus voor de verwarring. Komt van M af. Mijn mailbericht is wtgekomen by politie, en[ 5.12e |. Sorry, had hem

meteen ook aan jou,| 5.1.2e
|,
moeten sturen.

M wil 2 dingen: 1: presentatie in de MR. Eerst 4, nu drie personen. Duidelijk bedoeld om urgentie te benadrukken (op

bewaken en beveiligen, relaas van Amsterdamse officier, verhaal criminele jeugdbendes Utrecht Noord door [5.1.26]
verhaal over wat er komt kijken bij het ontmantelen van een CSVa la[5-1.2e| en waarom dat zo noodzakelyk is. Film mag

dan waarschijnlijk niet maar we gaan gewoon door want we kunnen als dit weer veranderd niet met niets staan. Dus film is

akkoord en geld is oké. Dgpv betaalt.

2) in de ogen van de minister nog belangrijker, eenzelfde gesprek met en voor de 4 fractievoorzitters van de coalitie. Daar

lijkt urgentie benadrukken maar ook de toelichting op het MIT de bedoeling te zijn. Dan is helemaal op haar

plaats.

Kortom al jullie werk is met voor niets en nog steeds nodig. Lukt de film met voor de MR dan komt hy elders van pas.

M wil de namen nog een keer zien voordat het definitief wordt. Kan zo maar zijn dat hij een beter idee heeft. Stug
volhouden, komt goed.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[8.1.2e |,pad, - BD/DRC <_812e |@minjenv.ol>
Datum: donderdag 20 feb. 2020 6:41 PM

Aan:|  §.1.2e i $.1.2@
|,

- BD/DRC/GC 5.1.26 @minjenv.nl>,| 5.1.28 |, 494 .

- BD/DGPenV/PPBT

E| 5.1.2 [@minjenv.ol>] 51.2)2@ BD/DCOM/P&B El §.1.2e @minjenv.nl>.[ §.1.2e
| 24. -BD/DRC

5.1.2e @minjenv.nt>. [5.1 2e|, P24 128] - BD/DRC/GC 4 5.12e |@minjenv.nl>
Kopie:| §.1.2e | Fal, [51 2e],-BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.1.2e = |[@minjenv.nl>,|5-1.2e],[s+ - BD/DWIZ/PR 4 5.1.2e |(@minjenv.nl>,

5.1.2e |, f124 6124 - BD/DRC/IGC 5.1.2e  |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Film MR

Dag|[5.1.2e]
Voor de MR mogen nu toch sprekers worden uitgenodigd, dat maakt dat een film voor dat doel m.i. niet nodig is.

Gisteren kwam ik 5.1.2€ tegen, tegen wie ik zei dat film niet meer nodig was, zij gafaan dat de opdracht al verstrekt was en

de film wel gemaakt zou worden, maar dan niet voor MR.

In prioritering voor de komende week waarbij een aantal collega’s op vakantie is, moeten we ons vooral richten op alle (ambtelijk
definitieve) stukken voor de VJN (bespreking 2-3 met minister), de brief incidentele middelen en SBO.

Groet,

Van:[ 812 [id [S426] - poMRciIGc {—E4z — |Pminjenw al>
Datum: donderdag 20 feb. 2020 6:04 PM

Aan:|5.1.26| $1} [eeze], - BD/DGPenV/PPBT < $.1.2@  (@minjenv.ul>, B12°2e - BD/DCOM/P&B

5.1.28 @minjenv.nl>| 5.1.2e |, ff] $.1.2e | eminent 54.2e  |@minjenv.nl>.|{ 5.1.2e
| 6124 - BpypRC

5.1.2e |@minjenv.nl>,[$.1.2e | 124 [p1|. -BD/DRC/GC 4 6.1.2e |@minjenv.nl>
Kopie: | §.1.2e | [5-1.2e| -RD/MGPenV/PPRT/PRO 4 5.1.22 [@minjenv.nl>, [5.1.2e|, fpv2e], - BD/DWIZ/PR <{51.2e amin env.nl>,

5.1.2 |612] 5124. BD/DRC/GC 5.1.2e  |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Film

5.1.28

0156
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Gezien de enorme werkdruk, die nog wordt vergroot omdat volgende week veel collega’s met verlof zijn en we onder meer

de stukken voor de minister gereed moeten maken + de toekemningsbrieven gemaakt moeten worden, heb ik behoefte aan

duidelijkheid en voorkomen van nog meer hectiek.

Ik ken niet (althans heb ik met gevonden, maar wellicht gemist) de e-mail waar| 4
geval verschillende beelden te bestaan over de te maken film.

2e | het over heeft. Er lijken in ieder

Een werkgroep van politie, NCTV, OM en JenV gaat nu uit van film MR en daarvoor vindt as maandag weer overleg plaats.
Als bij de MR kan worden volstaan met presentatie van 3 personen die spreken over de impact, dan kunnen we voor de film

een ruimere deadline hanteren en zo ergens tyd besparen.

Kunnenjullie my laten weten wat precies de afspraken zijn inzake MR en film en als deze nog onzeker zijn omdat

bijvoorbeeld de minister nog een besluit moet nemen wamneer die duidelijkheid kan worden verwacht.

Dat helpt, in ieder geval my, met het heelhuids “doorkomen” van de komende week.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[ 5225 |
Datum: donderda

[es29], -BD/DGPenV/PPBT [5.1.26 |@minj env.nl>

20 feb. 2020 3:26 PM

-BD/DCOM/P&B <{_5.1.2e  |@minjenvnl>.[_ 5.1.2e |} [5.1.22
|. BD/DRCIGC

= @minjenv.nl>. | 5.1.2 lL ad, -BD/DRC EI 6.1.2e |@minjenv.nl>
Kopie: | 5.1.2e Rie! 5.12e],-BD/DGPenV/PPBT/PBO <|_5-1.2e  |@minjenv.nl>, [5.1.2e], [p24], - BD/DWIZ/PR <{51.2e \@min; env.nl>

Ouderwerp: RE: Film MR

In myn mail staat wat M wil; of filmpje in MR kan, weet ik nog niet. Dus plannen dat we het zonder filmpje moeten doen.

PS Het is een ook tweede gesprek, namelijk dat met de fractievoorzitters. We bespreken het eindvoorstel ook nog met M, op

zijn verzoek.

Met vriendelijke groeten,

5.1.26

Ministerie van Jus en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
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Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

: - BD/DCOM/P&B E| 5.1.28 @minjenv.nl>
Tdag 20 Teb. 2020 3:09 PM

. -BD/DGPenV/PPBT 4 5.1.28  |@minjenv.nl>, 5.1.2e \f 4. | 5.1.2
|. -BD/DRC/GC

.

i BD/DRC <_5.12e |@minjenv.nl>
Kopie: | §.1-2e |$12} [5.1.2e], -BD/DGPenV/PPBT/PBO §.1.2e  |@minjenv.nl>, |5.1.2e

| fad) - BD/DWIZ/PR <{_5.1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Film MR

is idd om urgentie aan te geven. Wat we met de politie en OM hebben besproken is dat zij graag de korte-impactfilm willen

gebruiken voor inleiding van hun verhaal ter plekke in de MR. |5 zit dan ook in deze korte film om de urgentie aan te geven.

De politie bracht naar voren dat zijin het in de presentatie ter plekke meer willen hebben over wat nu nodig is in de aanpak van ondermijnende
criminaliteit. Eris gevraagd of | dan niet handiger is gezien haar kennis van het MIT. Daarbij hebben we aangegeven dat dit eerst

met minJenV besproken moet worden. Lijkt me van belang dat de presentaties van de ovj en politiemensen in de ministerraad goed aansluiten

op het verhaal van de minister.

Als het gaat om de onderstaande vraag opdrachtgever/wie betaalt (en bepaalt) van zie de mail van zojuist over de offerte.

Groeten,
5.1.2e

Size] 5.126 |Woordvoerder

Directie Communicatie

Turfmarkt147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e @minjenv.nl

wwwrijksoverheid.nl/jeny

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: a4, 512, - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:44

Aan:| £1.22 |fra] [8.1.2e
|

- Bp/orc/Gc;| 6.1.2¢ |
cc;| §.1.2e |, 9+4,]512e), - BD/DGPenV/PPBT/PBO; | §.1.2e |
Onderwerp: RE: Film [§1¢

liikt mij geen goed idee. Gaat om sfeer van de urgentie aandragen en niet primair om de kwaliteit van de

-pp/prc,fe]- BD/DCOM/P&B
- BD/DWIJZ/PR

oplossing

Met vriendelijke groeten,

§.1.2e



DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.- BD/DRC/SC 4 5.1.28 (@minjenv.n|>

Datum: donderdag 20 feb. 2020 2:27 PM

Aan:| 5.1.2e -BD/DRC < 5.1.2@ |@minjenv.nl>,| 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT q §.1.2@  |@minjenv.nl> fisge |

Kopie: | 6.1.26 |,$12} |5.120], - BD/DGPenV/PPBT/PBO ¢__6.1.2e _|@minjenv.nl>, [5.1.28

BD/DCOM/P&B <q —5.1.2e — |@minijenv.nl>

Onderwerp: Film MR

Vandaag hebbe en ik overleg gehad met politie, NCTV en DVB over de film en presentatie voor de MR op 13 maarta.s.

Nu blijkt dat toch een aantal mensen aanwezig mogen zijn bij de MR, hebben we besproken wat de gevolgen zijn voor de film.

We gaan vooralsnog uit van het volgende:

BD/DWIZ/PR {_5.1.2e |@minjenv.nl>

1. Er wordt een korte film gemaakt, type ‘rauw’, impact film.

Die bevat alleen de problematiek, niet de oplossingen.

Uitgangspunt is vertrouwelijke film, team is gescreend en heeft geheimhoudingsverklaring getekend.
Het moet film zijn vanuit de brede problematiek, niet alleen vanuit politie perspectief.

2. Er worden 3 personen benaderd voor mondelinge toelichting MR:

a[__5.1.2e _|(in afstemming PaG, na overleg College)
b] 5.1.2e | politie Utrecht, voor preventie
¢. Kwartiermaker MIT, bij voorkeur

Dit melden/voorleggen aan stuurgroep MIT.

Is ‘ontkleurd’ voorzitter kwartiermakersorganisatie MIT.

3. Idee voor film met impact en oplossingsrichting

Bij het filmen voor film 1. zullen ook vragen worden gesteld over oplossingsrichtingen. Deze kunnen evt. later in een langere film worden

meegenomen.

Aan jullie de vraag:

|. Sluit bovenstaande uitvoering aan bij wens minister?

ll. Wie is opdrachtgever film: politie of Jenv?

lll. Daarmee samenhangend: wie betaalt (en bepaalt)?

Groet,| 5.1.2
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To: 5.1.28 [512e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e —|@minjenv.nl]
From: 5.120), BD/DGPenV/Staf

Sent: Fri 2/21/2020 10:27:42 AM

Subject: RE: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31

Received: Fri 2/21/2020 10:27:43 AM

Hoi 52
Probeer je telefonisch te bereiken, maar hoorde datje op werkbezoek bent.

De ADR heeft bij beoordeling van ons jaarverslag gevraagd naar de nationale ondermijningsstrategie (zie in rood).
Zou je per mail kunnen reageren?

Groet,

.

- BD/DGPenV/Staf

g 21 februari 2020 11:20

[5128], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31

van:[6.12e _|,[5.1.2e]- BD/DGPenv/Staf 4 5.1.2e | |@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 11:15

BD/DGPenV/Staf ¢ 5.12e |@ minjenv.n|>

Onderwerp: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31

Hoi [5.12e], zie onderstaande vraag van de IRF. Kan je dit afstemmen met [f.1.2e|[ 5.1.2e |? Gr. [5.1.26|
Vraag IRF: Zouden wij de nationale ondermijningsstrategie kunnen bekijken?
Ondermijning is een complex en diep in de samenleving geworteld probleem. De aanpak daarvan vergt een lange adem en

is met alleen aan politie en justitie voorbehouden. Door de toename van incidenten en de aandacht voor ondermijning in

media en wetenschap was in 2019 sprake van een groeiend bewustzijn van de sluipende gevaren van deze vormen van

criminaliteit en werd steeds vaker de vraag gesteld of de aanpak voldoende is om dit veelkoppig monster te bestrijden. De

politie is in 2019 overgegaan tot een herijking van de visie op de bestrijding van ondermijning en tot het formuleren van

con natonle strategie vor een samenhangende integra anak van ondemijing De politi sin najaar 2019 cen

landelijk programma gestart om deze meerjarige strategie met grote betrokkenheid van de vele onderdelen en disciplines
binnen de politie en van partners, nader uit te werken en te implementeren
Met vriendelijke groet,

(Ezy5)
[ 5.1.28 ]

Ik heb een nieuw e-mailadres. Het ministerie is in 2017 van naam veranderd: van ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid.
Deze naamswijziging is nu ook doargevoerd in onze e-mailadressen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Staf en bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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Tilburg, 7-2-2020

Aanvullende notitie voor| 9 Size |met betrekking tot eventuele oprichting van

een “apart” MIT.

Beste [4 5.1.2e |; in aanvulling op de talrijke bezwaren en vragen die ik heb geformuleerd in

de column voor Strafblad en in de outline van mijn LOBA —speech wil ik hier (staccato!) twee

dingen aan de orde stellen:

1. Hoe langer ik nadenk over het plan om een apart MIT op te richten hoe meer

redenen ik zie om dit niet te doen. Ik wil hier nog noemen:

- Het vormt, direct en indirect, een onverdiende en gevaarlijke diskwalificatie —

je

zou ook kunnen zeggen: ondermijning - van de staande rechercheorganisatie.

Men mag toch niet uit het oog verliezen dat ondanks de strategische blunders die

bij de oprichting en inrichting van het nationale politiekorps op het terrein van de

opsporing zijn begaan (zie mijn boek Het nationale politiekorps: teveel mens- en

energievretende bureaucratische niveaus; de rampzalige splitsing tussen de

informatieorganisatie en rechercheorganisatie; de volstrekt onrealistische

verwachtingen ten opzichte van de zgn. robuuste basisteams, etc. etc.) de

verschillende eenheden op de diverse niveaus op een aantal fronten/ in een

aantal kwesties de voorbije jaren voortreffelijk hebben gepresteerd. Denk hierbij

onder meer aan de criminele motorbendes, de MH17, de liquidaties, de zaak-

Otto, de operatie-alfa, de grote drugshandel op Australié, de stelselmatige,

bestuurlijk en fiscaal geintegreerde verstoring van de infrastructuur van de

illegale drugsindustrie in Brabant enz. enz.

- Waarom wordt dit allemaal niet op een positieve manier volmondig erkend en

meegenomen in de plannen, maar defacto als onbelangrijk/irrelevant terzijde

geschoven? Omdat mensen die in het verleden hebben bewezen dat zij de

bestaande rechercheorganisatie onvoldoende wisten/Kkonden/wilden

aan(te)passen aan belangrijke problemen
— denk bijvoorbeeld aan de zgn.

plofkraken, de handel in illegale wapens en de complete arsenalen van illegale

wapens, en het onverantwoorde gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking

in de grensgebieden - door de moord van[545 Jeindelijk dan toch het
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licht hebben gezien en —voeg ik er uitdrukkelijk aan toe - ongelukkig genoeg de

macht hebben om hun bevlieging tegen alles en iedereen in door te zetten?

Waarom echter worden niet binnen de bestaande rechercheorganisatie de

blunders uit het verleden hersteld en wordt er niet voortgebouwd op hetgeen

ondanks alles wél werd bereikt door die organisatie op een samenhangende en

toegespitste manier te versterken en te stroomlijnen? Biedt het alternatief - de

nieuwbouw van een apart MIT - dan zoveel betere vooruitzichten op een

succesvolle beheersing van de zware misdaad in dit land? Maar welke

vooruitzichten zijn dat dan? En hoe moeten/kunnen die dan worden

gerealiseerd? Ik hoor in het korps somtijds verhalen dat het met het MIT allemaal

anders, innovatiever, nieuwer etc. moet. Maar wat is dit dan? Gaat het hier om

meer dan om meer dan would be lekenpraatjes? Weten degenen die zulke dingen

roepen waar ze het over hebben? Zijn ze door wetenschap en/of ervaring grondig

vertrouwd met (de toepassing en evaluatie van) de beproefde strategieén en

methodes bij de bestrijding van georganiseerde misdaad, in binnen- en

buitenland, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de Amerikaanse en de Siciliaanse

Cosa Nostra? En blijkt dit ergens uit? Uit hun geschriften? Uit hun daden? Toch

niet alleen uit modieuze woorden, mag ik hopen!

Gegeven het vorenstaande kan het niet verbazen dat het plan om een apart MIT

te bouwen nu al in het korps begint te werken als een giftige splijtzwam. Met alle

negatieve gevolgen vandien als dit sluipende proces niet wordt gestopt. Alleen al

deze ontwikkeling zou voorje Minister voldoende reden moeten zijn om de hele

onderneming stil te leggen en met een aantal battle-hardened mensen goed na

te denken over wat hier wijsheid is voordat er onomkeerbare en dus dodelijke

misstappen worden gezet? Ik knoop hier de overweging aan vast dat als dit niet

gebeurt, de Minister er rekening mee moet houden dat door negatieve/kritische

publiciteit over de opbouw etc. van het MIT zijn politieke paradepaard al kreupel

is voor het kan lopen. En ik denk dat hij dat
— naast de andere grote problemen

bij de Landelijke Eenheid — niet zo fijn zal vinden.

2. Een alternatieve aanpak: naar het voorbeeld van de oprichting van DSI

Ik hoor zeggen dat (het succes van) de DS! voor de initiatiefnemers het voorbeeld

is waarmee zij hun aanpak rechtvaardigen. Als dit inderdaad zo is —ik heb alleen

maar hearsay-bewijs en beschik niet over stukken— dan moet deze bedenker van

het nieuwe/bestaande stelsel van de militaire en politiéle speciale eenheden

ernstig bezwaar maken tegen misbruik van dit voorbeeld:
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Wie de (oprichting van de) DSI wil gebruiken als referentiepunt/hem wil

vergelijken met/ten voorbeeld wil stellen aan het MIT moet wel een eerlijke en

volledige vergelijking maken. Dit wil zeggen dat hij/zij er onder meer rekening

mee moet houden dat er in het geval van de DSI in 2004-2005 geen kopstructuur

bestond om de toenmalige regionale arrestatieteams en BBE’en strategisch en

operationeel op landelijk niveau adequaat aan te sturen, hun operaties op een

nieuwe leest te schoeien en zo mogelijk/nodig real time te codrdineren, ze

materieel en personeel op een uniforme manier te ondersteunen etc. etc. In het

geval van het MTI bestaat erin de figuur van de Landelijke Recherche zo’n

kopstructuur wel en ligt het dus voor de hand om deze structuur beter toe rusten

voor de uitdaging waar we voor staan in plaats van er een concurrentiéle kop

naast te zetten. Bij vergelijking met de herinrichting van de speciale eenheden

komt dit laatste immers neer op zoiets als het bouwen van een nieuwe DSI naast

de bestaande DSI. Eris in Nederland toch geen zinnig mens dat een dergelijke

tweekoppige wanconstructie binnen het NP zou bedenken, laat staan invoeren!

(De BSB is er
—

op de keper beschouwd - eigenlijk al teveel aan!). Waarom dan

wel zo’n gedrocht geschapen als het gaat om de bestrijding van de zware misdaad

in dit land!?

Verder mag bij deze vergelijking ook niet uit het oog worden verloren dat bij de

bouw van de DSI er alles aan is gedaan om (de kracht van) de bestaande

regionale en landelijke eenheden te bundelen en die via functionele eenmaking

op allerlei manieren verder te versterken (in plaats van te diskwalificeren en te

ondermijnen). Wat gebeurt er in het geval van het MIT: men bouwt blijkbaar niet

voort op wat er stedelijk, regionaal en nationaal al werd verwezenlijkt en

probeert dus niet de kracht hiervan door een coherente en consistente

herinrichting van de bestaande rechercheorganisatie te versterken etc., nee: men

saboteert — om voor alle duidelijkheid een stevig woord te gebruiken - moedwillig

het bestaande stelsel door er een nieuwe Landelijke Recherche naast te zetten.

Sorry hoor, maar hoe dom wil je het in een klein land als het onze aanpakken?

Heel belangrijk is ook dat — althans hier vlij ik me een beetje mee ! — het succes

van de DSI mede een gevolg is van het feit dat ik de bouw(tekening) van de DS!

met een doorwrochte methode heb aangepakt (weetje wel: Luhmann:

Legitimation durch Verfahren):

. ik heb toen opnieuw de relevante literatuur over het “nieuwe” terrorisme

doorgenomen, heb de evaluatiedossiers van alle belangrijke inzetten sedert de

jaren tachtig bestudeerd, heb uitvoerig gesproken met (vertegenwoordigers van)

alle betrokken diensten en eenheden, ben naar rato van de mogelijkheden met

eenheden mee op pad gegaan (tot en met de snipers op de schietbanen), en heb
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studiebezoeken afgelegd in Brussel, Berlijn en Londen om te achterhalen hoe

daar de (her)inrichting van het stelsel van speciale eenheden werd aangepakt;

. vervolgens heb ik mijn bevindingen neergelegd in een rapport met een

duidelijke probleemstelling, een indringende vergelijkende analyse en evaluatie

van het bestaande stelsel, en onderbouwde voorstellen (met alternatieven op

onderdelen) voor de herinrichting van het stelsel;

. tenslotte heeft Minister Donner/het kabinet toen ogenblikkelijk een paar dingen

gedaan: mijn rapport meteen staatsgeheim verklaart, op mijn klemmende

suggestie en die vanfim] 842e |) de SIE laten oprichten (gelukkig maar gelet

op wat er enkele maanden later in DH gebeurde!!), en een driekoppige

commissie (olv[_51.2e | «|

nu lid van de Raad van State) aangesteld die mijn

analyse, evaluatie en voorstel op diverse manieren grondig moest toetsen (een

toets die ze overigens met vlag en wimpel doorstonden anders hadden we nu

geen DSI!).

Zo kom ik tot mijn besluit: ik denk ik dat de (her)inrichting van de recherche bij

de NP voor Nederland even belangrijk is als de toenmalige herinrichting van het

stelsel van speciale eenheden. Wie het hier mee eens is moet hier dus dezelfde

hoge eisen aan stellen als indertijd aan de herinrichting van het stelsel van

speciale eenheden. Voor mij betekent dit dat, als ik in jouw schoenen stond (en ik

weet wat dit is uit mijn jaren als raadadviseur op Justitie), ik de Minister stante

pede twee dingen zou adviseren:

. dat hij van de korpsleiding moet eisen dat er een rapport— dat ligt er nu niet als

ik goed ben geinformeerd —

op tafel komt, met een klare probleemstelling, een

gedegen analyse en evaluatie, en een helder voorstel (met alternatieven) voor

een doeltreffender beheersing van de zware/zwaarste misdaad in dit land;

. dat hij
— als dit rapport er ligt

—

hij het door een zware commissie op allerlei

manieren en op alle punten laat toetsen.

Voor minder mag hij
— ook uit politiek lijfsbehoud trouwens !- niet gaan Op deze

manier kan veel onheil worden voorkomen!!
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25 november 2019

LOBA (Landelijk Overleg Bevoegde Autoriteiten)-congres in Moerdijk/Klundert

5.1.28 5.1.2¢ 5.1.2

De aanpak van georganiseerde misdaad en speciaal drugssmokkel via de

Rotterdamse haven

Spreeknotities

Introductie:

dank voor de uitnodiging om in dit deskundige gezelschap iets te zeggen

over georganiseerde misdaad en havens

een onderwerp waar ik mij sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw

voor interesseer; studies over havens in Zuid-Italié, New York en

Kobe/Japan lieten zien hoe criminele organisaties met corruptie,

intimidatie en geweld

. havenbedrijven stelselmatig kunnen bestelen en afpersen

. havens, en zeker controle over havens, kunnen gebruiken om illegale

goederen en personen in- en uit te voeren

niet voor niets in 1990 op uitnodiging van BM Peper gesproken met de

“havenbaronnen” van Rotterdam over de manieren waarop
— ook om

economische redenen - de veiligheid en integriteit van de Rotterdamse

haven zouden kunnen/moeten worden gewaarborgd

en ook goed te begrijpen waarom ik in de onderzoeken voor de

commissie-Van Traa veel aandacht heb geschonken aan de rol van

zeehavens en luchthavens in de georganiseerde misdaad in Nederland

sindsdien heeft het onderwerp me niet losgelaten
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. aantal jaren geleden betrokken geweest bij de opzet van veiligheids- en

integriteitsbeleid voor de haven van muiden

. niet zo lang geleden me op de uitnodiging van de BM van Moerdijk al

eens verdiept in de mogelijke risico’s voor een haven als die van

Moerdijk

. en de voorbije jaren voorzitter geweest van de begeleidingscommissie

van het onderzoek naar de integriteit van de werking van de

toezichthoudende diensten in de Rotterdamse haven — gebaseerd op het

idee dat naarmate de controles in de haven worden aangescherpt,

criminele groepen wellicht hun modi operandi zullen aanpassen (denk

aan de onderzeeér voor de kust van Galicié) of hun illegale activiteiten

verplaatsen naar andere havens, maar wellicht ook gerichter zullen

proberen toezichthoudende ambtenaren te corrumperen
-

maar, zoals u

wellicht weet, het rapport inzake dit onderzoek zal om goede redenen

niet worden gepubliceerd

binnen de 15-20 minuten die mij zijn vergund wil ik drie onderwerpen op

een samenhangende manier aanstippen

. de relatie tussen georganiseerde misdaad en terrorisme

. de controle op de in- en uitvoer van drugs via onze zeehavens

. de algemene aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland

u hoort wel dat ik over deze kwesties — anders dan de inleidende stukken

suggereren
- eigenlijk niet wil spreken in termen van ondermijning; de

reden hiervan is eenvoudig

. dat deze term niet geschikt is om op een heldere manier de ernstige

misdaadproblemen te benoemen en te analyseren waarmee we in dit

land te maken hebben (omdat 2ij volstrekt ten onrechte suggereert dat

we met een soort van ondergronds/onzichtbaar fenomeen te maken

hebben dat ook op een onzichtbare manier moet worden bestreden en

dus moeten toerusten op een soort van ondergrondse oorlog)
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. dat zij zodoende een beleid in de hand werkt dat qua doelstelling,

methode en uitvoering te ongericht is en dus onvoldoende doel zal

treffen

. en tot slot dat zij in de schoot van politie, justitie en bestuur ook nog

eens leidt tot zeer contraproductieve discussies over de juiste besteding

van de extra-middelen die worden vrijgemaakt om die problemen te

bestrijden

hierbij denk ik in het bijzonder denk aan de discussie over de oprichting

van een Multidisciplinair Interventie Team bij de Nationale Politie om in

het bijzonder de zware drugsmisdaad terug te dringen; reeds in 2016 heb

ik -—

gegeven de toenemende ernst van een aantal problemen, zowel

problemen in verband met de illegale drugsindustrie en in verband met

doodsbedreigingen aan het adres van politiemensen, officieren van

justitie en burgemeesters, als in verband met onder meer het

toenemend geweld bij plofkraken (die onderhand trouwens beter als

bomaanslagen kunnen worden betiteld) - voor en achter de schermen

gepleit voor de vorming van een force de frappe resp. een strike force om

die problemen de baas te worden

maar deze strijdmacht moet in mijn ogen binnen het verband van de

Landelijke Recherche worden gevormd — en moet in dit verband niet

alleen nauw samenwerken met de Regionale en de Districtelijke

Recherches, en hier in Brabant/Zeeland zeker ook met de Riecs/Task

Forces/Actiecentra, en dus de gemeenten, maar in elk geval ook met de

Belastingdienst/Douane/Fiod en de KMAR

dit team moet— om allerhande redenen die ik bij de bespreking van punt

3 kort zal toelichten — in elk geval niet parallel aan de Landelijke

Recherche bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie worden

opgericht: dit laatste zou — ik zeg het maar ronduit -

gewoon idioot
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Maar goed: nu eerst punt één.....

. De verhouding tussen georganiseerde misdaad en terrorisme

in het beleid van de EU en haar lidstaten worden deze twee fenomenen

weliswaar vaak in een adem genoemd alsof ze intrinsiek met elkaar zijn

verweven, maar dit getuigt niet van veel inzicht in hun onderlinge

verhouding

Als je deze verhouding uit elkaar trekt en de mogelijke varianten in een

spectrum tussen de uitersten in plaatst, dan:

. zijn er aan het ene uiterste georganiseerde misdaadgroepen die

helemaal niets met terrorisme van doen hebben (bijv. cosa nostra in

NY), en aan het andere uiterste terroristische groepen die niets van doen

hebben met georganiseerde misdaad (Action directe, CCC)

. en in het middenstuk van het spectrum zitten allerlei overgangen en

varianten: om wat voorbeelden te geven

+ terroristische groepen die zich via de illegale wapenhandel voorzien

van wapens en explosieven, maar verder geen operationele relaties

onderhouden met georganiseerde misdaadgroepen

+ terroristische groepen die — parallel aan wat sommige criminele

groeperingen doen — “belasting” heffen op de legale en/of illegale

activiteiten op “hun” grondgebied (denk aan wat ETA in Baskenland deed

en de Italiaanse maffia in delen van Italié nog steeds doet)

+ criminele organisaties die zich bij viagen gedragen als terraristische

groepen, en via de systematische toepassing van geweld terreur zaaien

om hun doelen te bereiken — liquidaties in eigen kring en onder

tegenstrevers, aanslagen op politie en justitie-ambtenaren, bestuurders
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etc. (denk aan de “oorlog” van de Siciliaanse maffia in de jaren zeventig-

negentig)

+ terroristische groepen die als gevolg van wijzigingen in de politieke

en/of militaire situatie hun politieke ambities laten varen en zich

ontwikkelen tot criminele organisaties (voor een deel met de

paramilitaire groepen is gebeurd in Noord-lerland)

deze voorbeelden laten zien dat men zich in het algemeen moet hoeden

voor gemeenplaatsen op dit gebied en - zeker ook waar het gaat om

havens - steeds van geval tot geval zo goed mogelijk moet bekijken wat

er werkelijk aan de hand is

wat niet wegneemt dat veel van de preventieve en repressieve

maatregelen die kunnen worden genomen om de veiligheid en integriteit

van havens te waarborgen in veel opzichten zowel geschikt zijn in de

context van terrorisme als in de context van georganiseerde misdaad,

bijvoorbeeld waar het gaat om de fysieke en elektronische beveiliging

van de toegangen en uitgangen, om de beveiliging van de informatie- en

communicatiesystemen, en om de screening van personeel

de aanbevelingen die recentelijk door een onderzoeksgroep van de EUR

zijn gedaan om de kwetsbaarheden van/in de Rotterdamse haven in te

perken, laten dit naar mijn mening duidelijk zien

. Zo bij mijn tweede punt: de controle op de invoer en uitvoer van drugs

via de (zee)havens

dit is een heel belangrijk en actueel onderwerp: de illegale

drugsindustrie vormt in alle opzichten immers veruit het voornaamste

misdaadprobleem van Nederland

+ denk in dit verband niet alleen aan het recente pleidooi van de

Rotterdamse BM om de toevoer van cocaine uit Zuid-Amerika/Colombia
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richting Rotterdam en andere (Nederlandse/Europese) zeehavens al

zoveel mogelijk te stoppen bij/in de havens van Colombia

+ maar ook aan het hele recente voorbeeld van de inbeslagneming van

grote hoeveelheden productiemiddelen voor de aanmaak van

synthetische drugs/XTC in de Rotterdamse haven de bestemd waren

voor Australié

+ een voorbeeld dat trouwens laat zien dat het niet opgaat dat landen als

Nederland van andere landen grotere inspanningen vragen om de

drugshandel richting het eigen land te stoppen en zelf geen groot

probleem maken van de export van drugs uit het eigen land naar andere

landen

maar afgezien van deze asymmetrie in het beleid is het voorbeeld van de

pogingen om de invoer van cocaine vanuit Colombia naar Rotterdam

zoveel als mogelijk te stoppen heel geschikt om een aantal lastige

kwesties aan te kaarten die in dit verband spelen

ten eerste: het is zeker nuttig om over en weer meer te investeren in

politiéle en eventueel justitiéle verbindingsambtenaren maar
—

aanknopend bij mijn eerste punt
— men moet niet uit het oog verliezen

dat blijkens recente berichten een aantal, ook grote, havens in Colombia

— zowel aan de kant van de Pacific als aan de kant van de Caraibische

wateren - en dus de uitvoer van cocaine geheel of gedeeltelijk wordt

gecontroleerd door omvangrijke en goed-georganiseerde criminele

organisaties die afstammen van de zeer extreemrechtse en zeer

gewelddadige Autodefensas Gaitanistas de Colombia, m.a.w het zal niet

meevallen om de uitvoer van cocaine vanuit Colombia te stoppen: zij

vormt een enorme bron van inkomsten voor die gewezen paramilitaire

organisaties

ten tweede: er moet aan worden herinnerd dat cocaine niet alleen via

Rotterdam (en Antwerpen niet te vergeten) naar Nederland, Duitsland
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en het Verenigd Koninkrijk stroomt; iedereen die de berichten over

georganiseerde misdaad respectievelijk de drugshandel in Europa volgt,

weet dat veel cocaine ook via Spaanse, Portugese, Zuid-ltaliaanse (met

name via de haven van Gioia Tauro in Calabrié), Noord-Duitse havens

naar Noord-West-Europa komt

dit wil niet zeggen dat het geen zin heeft om met een flink pakket van

maatregelen de invoer via de haven van Rotterdam zoveel als mogelijk te

stoppen maar men moet hierbij wel bedenken dat het —zoals eerder

gezegd -

+ niet alleen kan leiden tot grotere corruptieproblemen in de

Rotterdamse haven — zowel in de publieke als in de particuliere sector-
maar zeker zal leiden tot verplaatsing van de invoer naar andere, minder

goed beveiligde, grotere en kleinere havens, in Nederland resp. grotere

en kleinere havens in andere lidstaten van de EU

+ daarenboven moet rekening worden gehouden met toenemende

aanlanding van de cocaine rechtstreeks op de kusten/stranden van

Nederland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Duitsland zoals we dat al enige jaren

zien in Zeeland en Noord-Holland en zoals we dat al kennen sinds de

jaren tachtig —- maar toen met hash uit de Libanon, Marokko en Pakistan

ten derde moet in het licht van het vorenstaande worden onderstreept

dat het — voor wie de distributie en het gebruik van cocaine in het

Nederlandse achterland wil inperken - niet zo zinvol is om te proberen

om de invoer van cocaine alleen via de Rotterdamse en — meer in het

algemeen
- de Nederlandse havens te stoppen; wie op dit punt echt

verschil zal willen maken zal op z’n minst nauw moeten samenwerken

met de omringende landen/de lidstaten van de EU, en in dit verband

moeten streven naar gelijke/gelijkwaardige niveaus van controle binnen

en buiten reguliere havens en haventjes; iets wat echt niet én — twee —

drie zal kunnen worden verwezenlijkt.....
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deze overweging is — ten vierde en tenslotte -

voor mij opnieuw te

pleiten voor de oprichting van een Centrum voor Politie-, Justitie-,

Douane- en Bestuurlijke samenwerking tussen Noord-Frankrijk, West-

Belgié, Zuid-West Nederland en Zuid-Oost Engeland
— in wezen een

eigentijdse opvolger van de Cross Channel Conference die al in de jaren

zestig van de vorige eeuw werd opgestart; er werden aan de

binnengrenzen tussen de lidstaten van de EU al 50 van dergelijke centra

opgericht maar uitgerekend waar het ’t meest nodig/zinvol is - in het

Frans-Belgisch-Nederlands en Engels grensgebied rondom het Kanaal

met onder meer een vergaand geintegreerde illegale drugsindustrie en in

toenemende mate ook grensoverschrijdende mensensmokkel -

gebeurt

het niet

waarom niet? Om diverse redenen, denk ik, onder meer: kortzichtigheid

waar het gaat om de beheersing van de gemeenschappelijke

misdaadproblemen in dit gebied, benepenheid waar het gaat om

kwesties als politieke soevereiniteit en operationele autonomie, en

onbekendheid met het beleid van de Europese Unie aangaande de

controle op het verkeer van goederen, personen en geld over de

binnengrenzen

hoe dan ook, de opstart van een dergelijk centrum zou kunnen worden

gerealiseerd door bundeling van de bestaande vormen van

grensoverschrijdende samenwerking tussen de politie- en

justitiediensten, de douanes en de lokale besturen; vervolgens moeten

er twee dingen aan worden toegevoegd: enerzijds de bouw van een

draaischijf voor de dagelijkse uitwisseling van informatie tussen de

betrokken diensten en anderzijds de ontwikkeling van een platform voor

de analyse van de illegale activiteiten in dit deel van Europa en voor de

voorbereiding van gemeenschappelijke acties om die in te perken

. @nzo bij mijn derde punt: de brandende kwestie van de algemene

aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland
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havens functioneren niet in het luchtledige: het zijn draaischijven in

internationale stromen van goederen, personen en geld; hierom moet

men zich bij de bewaking van veiligheid en integriteit van havens niet

blindstaren op de bouw van sluitende controlesystemen op het

grondgebied van havens zelf

de invoer van cocaine en de export van synthetische drugs laten dit

duidelijk zien: de cocaine die wordt ingevoerd wordt geregeld pas ergens

in het achterland — al dan niet gewapenderhand - uit de containers

gehaald; en omgekeerd: de synthetische drugs die vanuit Rotterdam

worden verscheept naar Australié, worden geproduceerd in Brabant

Welke consequenties moeten/kunnen aan deze en soortgelijke

vaststellingen worden verbonden?

+ ten eerste dat de intensieve samenwerking die in havens tussen

publieke en private partijen moet worden georganiseerd om de

veiligheid en integriteit van hun werking te waarborgen, een specifiek

onderdeel moet zijn/worden van de ruimere samenwerking zoals die in

Brabant/Zeeland via Task Forces/Actiecentra en de Riecs gestalte heeft

gekregen; dit betekent wel dat er een landelijk dekkend netwerk van

zulke regionale Task Forces/Actiecentra annex Riecs moet worden

opgebouwd

+ ten tweede moet er parallel aan een dergelijk netwerk van regionale

Task Forces binnen de Landelijke Recherche een Interventieteam/Strike

Force worden gevormd, niet alleen om op nationaal/internationaal

niveau zelf grootscheepse acties te kunnen ondernemen (denk aan de

recente zeer geslaagde operatie van de Landelijke Recherche mbt de

export van synthetische drugs naar Australié) maar juist ook om de

werking van die regionale Task Forces/Riecs te ondersteunen en waar

nodig te codrdineren;

+ ik heb eerder al de contouren van een dergelijke Strike Force binnen de

Landelijke Recherche geschetst; de vraag waarom een dergelijk
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Team/Force binnen en niet naast deze Recherche moet worden

opgebouwd en ook niet specifiek moet worden belast met de bestrijding

van de zware drugsmisdaad, is makkelijk te beantwoorden:

. ten eerste de productie, handel en distributie van illegale drugs is nauw

verweven met allerlei andere vormen van zware misdaad, onder meer

illegale wapenhandel, witwassen en uitbuiting, en de aanslagen op

1“bankkantoren (eufemistisch ook wel “plofkraken” genoemd), hoor ik wel

zeggen; de acties in Oss laten hier geen misverstand over bestaan; het

idee om naast/buiten de Landelijke Recherche om een speciale “’narco-

wy

brigade”” op te richten, sluit dus echt niet aan op de fenomenologie van

de georganiseerde misdaad in het land

. ten tweede de criminele organisaties die sleutelrollen spelen in de

illegale drugsindustrie zijn ook actief op andere terrein van de zware

misdaad, en dus is het zaak om een Strike Force te vormen die niet wordt

gericht op de bestrijding van bepaalde vormen van misdaad maar op de

aanpak van criminele groepen die om allerlei redenen — hun bereidheid

en vermogen om grof geweld te gebruiken, hun netwerken in nationale

en internationale criminele milieus, hun financieel vermogen en daarmee

hun toegang tot allerlei vormen van expertise
- de

knooppunten/kopstukken vormen in de georganiseerde misdaad van

Nederland; zowel de bestrijding van de Italiaanse maffia als van de

Amerikaanse cosa nostra heeft laten zien dat dit de insteek van het

beleid moet zijn: alleen op deze manier kan de georganiseerde misdaad

—en alles wat met deze misdaad samenhangt of uit deze misdaad

voortvloeit - over een reeks van jaren voldoende worden bedwongen

. ten derde vergt
-

gegeven de samenhang tussen de verschillende

vormen van zware misdaad en de samenhang tussen de bijbehorende

criminele groepen
- zeker in een klein land als Nederland, een

doeltreffende en doelmatige bestrijding van de georganiseerde misdaad

als vanzelf om eenheid van territoir, van beleid en middelen, en van

actie, om het wat militair uit te drukken; het laatste wat er dus moet

gebeuren is de vorming van twee aparte eenheden die operationeel
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onwillekeurig voortdurend in elkaars vaarwater zitten, met elkaar

moeten concurreren om de beste rechercheurs en analisten,

verhoorders en observanten, de beste werkingsmiddelen etc. etc.; dit is

echt het domste wat er kan gebeuren, zeker in een tijd waar de sterkte

van de Nationale Politie — zeker ook waar het om de recherche/de

opsporing gaat! - zo onder druk staat

.enten vierde wil ik er op wijzen dat de vorming van een apart

Interventieteam naast de Landelijke Recherche heel slecht zou zijn voor

de internationale politiéle en justitiéle samenwerking tussen Nederland

en andere landen die vandaag de dag nu juist zo onmisbaar is om de

misdaadproblemen in eigen land weer onder controle te brengen zoals

de eerder gegeven voorbeelden met de invoer van cocaine en de uitvoer

van synthetische drugs duidelijk demonstreren; de vorming van een

apart Interventieteam zou immers niet alleen binnen de Nationale Politie

het onderhouden van buitenlandse betrekkingen volstrekt onnodig

belasten en bemoeilijken maar zij zou ook de buitenlandse politie- en

justitiediensten opzadelen met een onmogelijk probleem: met welke van

de twee eenheden moeten zij de samenwerking zoeken en onderhouden

zonder partij te worden in een binnenlands politieconflict?

Ik hoop dus voor ons allen dat de minister, het college van procureurs-

generaal, de regioburgemeesters en de korpsleiding zichin dezen niet op

dwaalsporen laten brengen door mensen die niet/onvoldoende vertrouwd

zijn met de aanpak van georganiseerde misdaad, in eigen land en in het

buitenland



To: 5.126 |fra fi] - BD/DGPenV/PPBTI__§.1.2e _|@minjenv.nl); [5.1.2e|,{+} [5.1.20], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.22 |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

|,
[5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Fri 2/21/2020 2:50:41 PM

Subject: RE: Programma Anti Ondermijning- 24-2

Received: Fri 2/21/2020 2:50:41 PM

Kunnen jullie een korte annotatie maken?

Volgens mij zijn het dezelfde stukken als donderdag jl. De nota lijkt mij oud want ik begreep uit de terugkoppeling
van het gesprek van gisteren dat M de volledig 110 min incidenteel besteed wil zien, en niet 88 zoals nu.

@ We kunnen het MIT (in de incidentele claim) dus weer ophogen van15 naar 25 min. Dit zal helpen pm een

‘vliegende start’ te maken.

@ pred Bewaken en Beveiligen beginnen we ook met de claim decentrale professionaliseren, de flextrams (?)

@ Voor het structureel neerwaats bijstellen naar 250 min is er geen ruimte bij het MIT (hoaguit 5 min) of BB. Waar

dan wel

Verder is het schema met hat narratief bijgevoegd.
Van: [5-12e)=7} - BD/DGPenV/Staf

Verzonden:

er
21 februari 2020 15:45

Aan - BD/DGPenV/PPBT/PBO

cc: Tete ~ BD/DGPenV/PPBT ;[5.1.26| f+}, [5+26],-BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: Programma Anti Ondermijning- 24-2

Ha 5.1.2,
Hierbij de stukken..
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Pastbus 20301 | 2500 EH

HIE
Den

n

Haag

S126
§.1.2e/@minvenj.n|

www. rijksoverheid.nl/venj

een rechtvaardige samenleving

0164



To: BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.nl]
From BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Mon 2/24/2020 11:41:59 AM

Subject: RE: Kern politievisie en strategie aanpak ondermijning 'chess'

Received: Mon 2/24/2020 11:42:00 AM

Dank, goede suggestie.
Ben je deze week met verlof?

Gr.

Van: }+24, [51.26]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonde aandag 24 februari 2020 10:20

Aan: 512e|,

} 4, - BD/DGPenV/Staf ;|_5.1.2e ||
§.1-2e

|. BD/DGPenV/Staf

ce:[_ 6.1.26 |,[5.1.22|-BD/DGPenV/PPBT/PBO ;|__6.1.2e |.

[[1.2e- BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Kern politievisie en strategie aanpak ondermijning ‘chess’

Dae)12]
Hierbij de visie op de aanpak ondermijning (chess) van de politie. De korpsleiding heeft deze in juli 2019 vastgesteld in

het KMTO. Uit jouw mail [5-126] begreep ik dat de IRF deze graag mziet omdat de totstandkoming van de visie ook wordt

genoemd in het jaarverslag van politie.
Mijn advies aan jullie: voordat we de deze visie beschikbaar stellen aan de IRF even overleggen met| { 512e |
en|84 29 ivm de overlap met de uitwerking van het nieuwe breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

(110 mln). De onderhandelingen met de IRF over het structurele extra geld lopen namelijk nog volop.
Groet,
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Korpsleidingh] __5-12e _@politie.nl]

Ce: S128] pef | BDIDRC/GC{__51.2e _|@minjenv.nl], [5.1.2¢], {12} [5120] -BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |, #12} [12]-BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/24/2020 1:08:36 PM

Subject: Tbv overleg met Minister

Received: Mon 2/24/2020 1:08:37 PM

Dag [5422],
Jij zit zo dadelijk weer bij de Minister samen met de andere dg’en. Ik wil je paar dingen meegeven:

1) Net bij hem een inhoudelyke bespreking over het vermeuwende van het MIT gehad. Op de hem eigen wijze gingen de

associaties van M by dit onderwerp vele kanten op, maar ook de goede kanten. Binnen lykt te zijn:

*
Dit is een once ina lifetime; als dit met lukt dan zal er niet zo snel meer energie by elkaar komen, voor dit type aanpak

* De 3 vernieuwingen van het MIT zijn: 1) Inlichtingenorganisatie met operationele taken, ipv de zoveelste recherche

afdeling. Een soort THTC. Kan zijn eigen zaken doen, maar is nog belangrijker in de directe ondersteuning van de normale

recherche. Niet de straftechtelike vervolging staat centraal maar de interventie om het ondernemerschap van het betreffende

CSV ernstig te bemoeiliyken: 2) Multi - disciplinair: 7 organisaties gaan fysiek bij elkaar in één team. Dat gaat fundamenteel

iets uitmaken voor de kwaliteit van samenwerking tussen deze organisaties in den brede.; 3) De drie disciplines van

opsporing (intelligence, specialismes en tactisch) in ¢én is vermeuwend en 1s een versneller in de brede

organisatieverandering binnen de opsporing politie.
* Noodzaak voor strategische sturing op de aanpak van GOC. Boodschap daarbij is dat 1) het MIT deel van een groter

geheel is en met de oplossing voor de ondermyning zoals mijn collega’s bi) DGRR lyken te denken. Dat type extra ballast

heb ik bij het MIT niet nodig. 2) Echte sturing en niet zoals nu bijvoorbeeld het Nationaal dreigingsbeeld is dat als product
van vele afstemmingsrondes vooral iedereen een haakje geeft ipv echte gefocuste inhoud vanuit de operatie.

Bi M staat de operatie voorop. Dat belang moet voorrang krijgen. Bestuur of bestuurliyk zijn woorden waar zijn associatie

minder positief likt te zijn dan op zich logisch is vanuit de integrale aanpak die ook wat ons betreft nog steeds de beste

mamier van werken is, maar goed.

2) Dfez J&V vindt de plannen voor het MIT, het best doorgerekend en het meest concreet. MinFin gaat hier geen gaten in

sclueten. Dat ligt anders bi de beleidsparagrafen en voor een deel ook by) B&B. Het MIT 1s een slecht schaalbaar imitiatief.

Wil je dit kans van slagen geven dan moet je rekenen met een behoorlijke omvang. Zowel het multi-disciplinaire karakter,
als ook de samenvoeging van de drie disciplines van de opsporing en de internationale gerichtheid zorgt ervoor dat dit zo

wel ongeveer de schaal is die hiervoor nodig is. De stuurgroep MIT heeft in een eerdere fase al de plannen gedownsized van
zo’n 460 naar krap 400 man. Dat was toen al op het randje van wat mogelijk was. Verder downsizen is niet zonder meer

mogelijk. Als al dan enkel met echte keuzes en met een kaasschaaf. Echte keuzes zullen dan ten koste gaan van een deel van

het multi-disciplinaire karakter. De voorbereiding voor een scenario dat kleimer is start m de komende stuurgroep MIT. Dat

is niet omdat we lui zijn, maar omdat we de discussie zuiver willen houden. Tot nu toe ging het over de vraag of er lucht in

de plannen zat, dat is bij het MIT niet het geval. Tering naar een kleinere nering zetten, is vanzelfsprekend ook iets waar je
op voorbereid moet zijn. Dat zullen we tydig voor de MR besluitvorming zijn.

3) M had nog ideeén bi het nog beter maken van onze presentatie. Bewegende beelden bij de sheets. Komt goed. Gaan we

ook doen. Komende vriydag kiygt hy van ons een voorstel hoe wy mvulling willen geven aan zijn verzoek om presentaties
te geven in de MR, bij de 4 fractievoorzitters en sinds vandaag ook nog bij de woordvoerders. Daartoe wordt gewerkt aan

indringende film (naar de visie van M op de wijze van RAUW gepresenteerde, ongefilterde, persoonlijke verhalen van

direct betrokkenen), en drie of vier personen die los van zo’n film in gesprek met de MR kunnen, met de 4 fractievoorzitters

en met de woordvoerders. Voor M is vooral van belang het verhaal rond bewaken en beveiligen en rond de aanpak van de

GOC via het MIT.

Met vriendelijke groeten,
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6.1.22 |,+24 | 6.1.28

5.1.28

Ministerie van Just en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

61.2e (@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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To: 5.1.26 See eee

operas
mnie mm

Ce: 5.1.28 ft 5.4.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.ni];|__5-1.2e|, 5.1.2e] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO]_5-1.2e — |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |fre} bred - BD/DGPenVIPPBT

Sent: Mon 2/24/2020 3:41:50 PM

Subject: gesprek vanavond met[| _5.1.2e |
Received: Mon 2/24/2020 3:41:51 PM

Kun je hier mee uit de voeten?

Aanleiding/Inleiding
Vanavond 24 - 2 een informeel gesprek met|_5.12e—_—| over het voornemen van minister Grapperhaus om een

MIT in te richten in het kader van de geintensiveerde aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Bij het gesprek zal verder van DGRR aanwezig zijn.

Ik zou het gesprek vooral zien als een courtesy richting | 5-1-2e
|; die ziet er zelf vooral weer een kans in om Zijn

fundamentele kritiek op de inrichting van de NP opnieuw ter berde te brengen en daarbij zonder al te veel omhaal

van woorden die exercitie en de inrichting van het MIT toe te rekenen aan mensen die wel invloed hebben maar

geen verstand van zaken. Het gesprek is al van de minister uit gezien al nuttig als de boodschap dat het MIT niet

meer van het zelfde wordt, duidelijk is overgebracht. De kans dat| 5.1.2e |dat zal onderschrijven is niet groot.

Inhoudelijk
heeft een aanvullende notitie opgesteld (d.d. 7-2 - 2020) waarin hij zijn talrijke bezwaren tegen de

inrichting van een apart MIT.

Algemeen beeld is dat van een buitengewoon kritisch wetenschapper die in de oprichting van een apart MIT drie

dingen ziet:

1) Zie ook p.3, citaat:

“Wat gebeurt er in het geval van het MIT: men bouwt blijkbaar niet voort op wat er stedelijk, regionaal en

nationaal al werd verwezenilijkt en probeert dus niet de kracht hiervan door een coherente en consistente

herinrichting van de bestaande rechercheorganisatie te versterken etc., nee: men saboteert -

om voor alle

duidelijkheid een stevig woord te gebruiken - moedwillig”
5.1.2e |voorziet dat een apart MIT als een splijtzwam zal werken binnen de LE en ook de rest van de NP

omdat he team een impliciete diskwalificatie is van de bestaande structuren, de DLR en DLIO voorop.

2) Dit plan is bedacht door mensen die geen verstand van zaken hebben

Zie ook p.2, citaat:

Maar wat is dit dan? Gaat het hier om meer dan om meer dan would be lekenpraatjes? Weten degenen die zulke

dingen roepen waar ze het over hebben? Zijn ze door wetenschap en/of ervaring grondig vertrouwd met (de

toepassing en evaluatie van) de beproefde strategieén en methodes bij de bestrijding van georganiseerde
misdaad, in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de Amerikaanse en de Siciliaanse Cosa

Nostra? En blijkt dit ergens uit? Uit hun geschriften? Uit hun daden? Toch niet alleen uit modieuze woorden,

mag ik hopen!

3) Vergelijking met DSI is ten onrechte

positioneert zich zelf (bij herhaling) als de geestelijk vader van het huidige DSI stelsel en vindt de

vergelijking van de inrichting van het MIT niet vergelijkbaar met die van de DSI

Ad 1)

Kern van zijn betoog is dat we met het MIT een tweekoppig monster bouwen; een tweede DLR die gelijktijdig een

diskwalificatie van de LE is een dubbeling.

Kern van het betoog van minister: het MIT wordt zeker niet hetzelfde als de DLR; juist niet.

Het MIT is primair een multi-disciplinair samenwerkingsverband dat focust op het vergaren van intel t.a.v. bepaalde

subjecten en het feitelijke verstoren van hun verdienmodel; dat laatste heeft in toenemende mate een

buitenlandse component. De aanvullende stap is die intel niet alleen te gebruiken om het verdienmodel te

verstoren maar tegelijkertijd de DLR/DLIO gericht worden bediend in hun traject om de te komen tot de

strafrechtelijke aanpak van de activiteiten van de organisatie (v.z.v. binnen Nederland mogelijk)
Ad 2)

bericht de minister en zijn ambtenaren ongezouten van ivoren toren denken zonder enige
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wetenschappelijke onderbouwing en pleit voor een operatie die door “battle-hardened” types wordt

uitgedacht.

Repliek: dat laatste is nu juist nadrukkelijk wel gebeurd.
Sterker nog: dit is hun advies. Niet meer van hetzelfde, niet nog meer DLR en DLIO. Er zit zelfs enige spanning op

traject omdat er zwaar accent ligt op de multidisciplinaire aanpak die inbedding binnen de NP zoals nu min of

meer voorzien niet een vanzelfsprekendheid maakt.

Ad 3)

Mij is onbekend wie of waar de verbinding met de DSI constructie heeft gelegd, maakt er echter

nogal een nummer van. Hij besteedt er anderhalf van de bijna vier A4 aan! Zijn eigen ro! in de

totstandkoming van de DSI wordt door hem zelf in dit stuk niet onderbelicht. Advies is om hier niet te veel

op in te gaan. Het is een nogal manke vergelijking en hij wordt door ons niet gepropageerd.

De vergelijking snijdt houdt voor zover het gaat om de inrichting van een organisatie die vanuit verschillende

bloedgroepen (blauw en groen) moet voorzien in de levering van verschillende specialismes en toch onder

beheer staat van de NP. Daar houdt de vergelijking verder geheel op.

De kracht van de DSI ligt deels inderdaad in de bundeling van regionale eenheden (AOT) en centrale eenheden en de

bijbehorende aansturing van processen en modus operandi. Dat is iets wat namelijk ook graag ziet

bij de aanpak van ondermijnéende criminaliteit; een model waarbij de kracht van lokaal, regionaal en centraal

bij elkaar georganiseerd worden.
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MIT

Structurele middelen Politie, FIOD, Douane, Belastingdienst MKB, KMar, defensie en OM*

Versie 12 februari 2020

Achtergrond
Het Contourenplan Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit zoals op 18 oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Op hooftlijnen is een inschatting gemaakt van de

benodigde bedragen voor het MIT:

MIT 2020 2021 2022 2023 2024.

Capaciteit opsparing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding) 25 50. 65 75 80

Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht) 7 203045 50

1. Aanleiding (probleem en doel)
1.1 Wat is de tekst in de Onze rechtssteat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van anze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur,
communicatie richting TK (doel of —_| journalisten, agenten, advocaten), criminele netwerken organiseren zich international, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met

maatregel)? crimineel geld.

Op 18 oktober 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer de brief ‘Contouren Offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ gezonden

(Tk 2019-2020, 29911 nr, 254) waarin de contouren zijn geschetstom georganiseerde, ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.
Verder terugdringen: basis voor de versterking van de aanpak is de Toekomstagenda Ondermijning. In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld plus een

ruim pakket ondermijningswetgeving. Begin 2019 is C 100 min. ‘ondermijningsfonds’ en C 10 structurele middelen taegekend aan met name de regio’s. Medio 2019 is,

het gezamenlijke plan van aanpak witwassen van het ministerie van Financien en JenV naar de Kamer gezonden waarvoor € 29 miljoen beschikbaar is.

Breed offensief: op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie van repressive en preventieve maatregelen; aprolien, afpakken en voorkomen. We vergroten de

slagkracht in de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit als we investeren in een multidisciplinair landelijk interventieteam, lokaal en regionaal verbonden maar

international georiénteerd, dat de aanpak van de georganiseerde crugscriminaliteit verder gaat versterken.

— Bij najaarsnota is € 110 min. beschikbaar gesteld voor een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de

versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd.

1.2 Wat is het probleem dat wordt | Lange tijd zijn alleen zichtbare effecten van georganiseerde criminaliteit aangepakt en is er te weinig aandacht geweest voor de structurele aanpak van

beoogd op te lossen? inaliteit is onder de oppervlakte doorgegroeid tot een onacceptabel niveau met als hoogtepunt

uidatie van een raadsman. Zodanige uitwassen zijn in Nederland niet acceptabel. Vandaar dat ondermijning een bewuste slag moet worden

toegebracht door een trendbreuk te realiseren met de huidige aanpak en een
vii

I te creéren voor verniew

Op dit is de aanpak van georganiseerde, ondermij criminaliteit versnipperd en verspreid over meerdere organisaties die geen structurele

multidiscipli 9 . Organisaties met eigen t doelen en prestatie afspraken. Op landelijk en internationaal niveau

ontbreekt een integraal intelligencebeeld, een gezamenlijke strategie en uitvoering.

Samenwerking:
= Er wordt samen gewerkt maar niet of onvoldoende semengewerkt.
— De bestrijding van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vindt plaats op verschillende niveaus door verschillende organisaties met aparte taken en

doelstellingen (kans op conflicterende priotiteiten).
— Samenwerking tussen de betrokken organisaties gebeurt vindt veelal ad hoc plaats (in een onderzoek of project) en niet structureel.

Intelligencs
= De politie heeft niet voldoende geinvesteerd in het politieonderwijs, waardoor het gros van de opleidingen niet aan de behoefte voldoet. Dit geldt met name voor het

curriculum intelligence (bron: Periodiek beeld opsporing).
- Binnen de politie zijn intelligence en tactische opsporing gescheiden afcelingen en werkprocessen waardoorde uitwisseling tussen intelligence en opsporing en v.v. verre

van optimaal is. Er wordt in beperkte mate gestuurd op de samenwerking tussen de recherche en de informatieorganisatie (bron: Periodiek beeld opsporing.
= Op landelijk en international niveau ontbreekt een integral inte

— Er wordt anvoldaende gestuurd op basis van een criminaliteitsbeeld. Prioritering wordt niet gedaan op basis van interventies die het meeste effect sorteren.

Capaciteit en kwaliteit (inter)nationale aanpak:
— Eris (met uitzondering van witwasteams FIOD, drie finec-fraude teams DLR en combiteam DLR/FIOD) geen gelabelde capaciteit voor de aanpak van georganiseerde

criminaliteit. Het is niet inzichtelijk hoeveel teams/fte politie worden ingezet op de aanpak.

Het OM onderdeel Rijksrecherche en de vervolgingscapaciteit OM voor RR-zaken is in een afzonderlijke claim opgenomen.
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De DLR heeft naast georganiseerde criminaliteit meerdare aandachtsgabieden (kipo, terreur, internationale misdrijven) en een “brandweerfunctie’ (onderzoak MHI7 dat

gedurende meerdere jaren capaciteit DLR vergt)
De besluitvorming over de opsporingscapaciteit in de stuurgroepen is ondoorzichtig en verbrokkeld wazrdoor de capaciteit niet optimaal wordt benut (bron: Periodiek

beeld opsporing).
De aanpak op regionaal niveau is met name incidentgericht en onderzoeken zijn vooral kort cyclisch. Veel recherchecapaciteit regio wordt ingezet voor TGO's.

In de praktijk blijkt dat de politie te weinig capaciteit en deskundigheid heeft op het gebied van fraude en financiéle recherche.

De probleemgerichte opsporing en daarmee de aanpak van andermijning en georganiseerde criminaliteit krijgtte weinig aandacht bij politie gegeven de hoge mate van

incidentgerichte opsporing (bron: Periodiek beeld opsporing).
-  Veelheid aan prioriteiten (zie Veiligheidsegenda 2019-2022).

Beperkt inzicht effect inspanning politie:
= Om de resultaten van de aznpak van ondermijning beter kwantificeerbaartemaken is in de Veiligheidsagenda 2019-2022 de afspraak gemaakt dat in 2019 in nauwe

samenwerking tussen de landelijke en regionale partners bij de aanpak van ondermijning nadere voorstellen worden ontwikkeld voor indicatoren waarmee kwalitatieve

en kwantitatieve resultaten en maatschappelijk effecten van de aanpak en in het bijzonderde inzet van de politie daarbij kunnen worden uitgedrukt. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen langs de lijnen van ‘Rijker verantwoorden’/ effect- en resultaatmeting zoals verwoord in de ontwikkelagenda Opsporing.

© Totdat nieuwe indicatoren zijn ontwikkeld, wordt een kwantitatieve doelstelling gehanteerd in de vorm van het aantal via strafrechtelijke weg aangepakte
criminele samenwerkingsversanden (csv's). Het aantal esv's is gelijk aan het aantal projectmatige strafrechtonderzoeken en zegt weinig aver de zard van de

onderzoeken (Groot, klein, rol verdachten in de misdaad) en nog minder over het effect van de inspanning op de georganiseerde criminaliteit.

Het aantal onderzoeken per aandachtgebied met een verbijzondering (bijvoorbeeld naar de soorten drugs) is maar beperkt inzichtelijk.

© De andere resultaat doelstelling is het incassoresultaat (daadwerkelijke incasso van het ctimineel vermogen). Het normbedrag voor de incasso wordt altijd

behaald; dat resultaat komt echter grotendeels (schatting 90'%) tot stand doortransacties van het OM met rechtspersonen in zaken als ING.

Onvoldoende zicht op en monitoring van internationale illegale érugshandel
= Dismark onderzoek:

© Nederlandse autoriteiten beschikken over een onvoldaende complet beeld van de illegale drugshandel.

© Nederland kent wel diepgzende, grondige analyses van criminaliteitsfenomenen (‘criminaliteitsbeeldanalyses’) maar sommige statistieken worden enkel regional

verzameld.

Informatie uitwisseling vindt met name plaats in concrete onderzoeken, zou meer structureel moeten gebeuren.
= Nedertane kan, als belangrijk transitland van cocaine en productie- en exportland synthetische drugs, geen cijfers verstrekken aan het onafhankelijk onderzoeksinstituut

van de Europese Commissie, EMCDDA.

= Weinig zicht op doorvoer cocaine: ‘De doorvoer van cocaine via Nederland vormt een blinde viek’

Corruntie:
= Het aanbod van strafzaken en de toegenomen complexiteit van zaken zet in de praktijk druk op de capaciteit die de Rijksrecherche beschikbaar heeft om onderzoekte

doen naar corruptie.

1.3 Wat is de beoogde oplassing
voor het probleem?

De inrichting van ean landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert: een nieuwe maatschappelijke coalitie van partners die de handen

ineen slaan en staan voor de gezamenlijke ambitie om niet alleen criminelen op te pakken en af te straffen, maar die ook het criminele verdien model duurzaam willen

ontwrichten onder meer door (intemationaal) kennis- en inzichtte bundelen, gezamenlijke strategieén te bedenken waarbij de kosten bij de ene organisatie mogen vallen en

de opbrengsten bij een andere.

Het MIT heeft als ultieme doelstelling: het duurzaam verstaren van andermijnende criminele bedrijfsprocessen - cok in het buitenland - door het structureel opsporen en

ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van

barriares voor crimineel handelen en voor het verkrijgen ven crimineel geld

De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair (met gelabelde capaciteit van politie, KMar, FIOD, Douane, Belastingdienst MKB, defensie

en OM); intelligence, toezicht, opsporing en vervolging in één team op één werkvloer (met een stevige inzet van financiéle en digitale opsporing); datagedreven;

netcentrisch; systeem- enfof fenomeen- en vermagensgericht.
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Belastingdienst MKB

F100
MIT oouane

Multidisciplinair
Het MIT werkt op één werkvloer wearbij teams (in omvang en/of samenstelling) groeien en krimpen al naar gelang de stand van zaken in het onderzoek dan wel het aan te

pakken fenomeen. Het MIT beschikt aver eigen infiltratie (WWOD), obsetvatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).

Datagedreven
Het MIT werkt informatie-gestuurd, real-time en datagedreven om er voor te zorgen dat het business model van de criminele organisaties kan warden aangetast. Dit

betekent dat (waar mogelijk) gewerkt wordt vanuit een (gezamenlijke) informatiepositie. De geanalyseerde informatie leidt tot inzicht in criminele netwerken / dadergroepen
en criminele processen. Op basis van deze kennis worden gericht interventies uitgezet met als doel het verstoren van ondermijning op die plekken in het netwerk en proces

waar deze het meest effectief zijn. datawarehouse dat leidt tot een integral beeld van ondermijnende criminaliteitten behoeve van het inzetten van de juiste interventies.

De informatiepositie van het MIT wordt continu up to date gehouden. Er wordt een methodiek ontwikkeld / toegepast waarmee -op basis van deze actuele informatiepositie-

desgevraagd op elk moment een intelligencebeeld kan warden opgeroepen waarmee inzicht wordt gekregen in dadergroepen en dat gebruikt kan worden voor sturing

Systeemgericht
Een systematische benadering van georganiseerde criminaliteit:

Uitgangspunt is de (criminele) organisatie als een georganiseerd netwerk;

Het MIT maakt het crimineel netwerk inzichtelijk met daarin de rollen van de actoren;

Het MIT brengt in kaart hoe criminele processen werken en hoe -op basis van die kennis- effectief interventies gedaan kunnen worden.

Het MIT brengt in kaart hoe criminele netwerken legale complexe (inter)nationale financiéle en bedrijfsstructuren, (rechts)personen en processen (waaronder die van

vitale infrastructuur als (lucht)havens) inzetten of misbruiken voor het plegen of faciliteren van criminele activiteiten.

Vermagensgericht
= Het MIT richt zich zowel op gebruik van/ facilitering door reguliere financiéle instellingen en personen (bovenwereld) als alternatieve systemen zoals underground

banking en digitale betalingsplatforms;.
— Het MIT zoekt naar crimineal vermogen. Facilitators van de georganiseerde criminaliteit zijn een spil en daarmee een middel am de criminele netwerken in kaart te

brengen, bewijs te vergaren, de geldstromen te valgen en crimineel vermogen te lokaliseren.

- Het MIT draag bij aan een praventiestrategie door het bewustzijn van dienstverleners te verhogen.

Netcentrisch

Het MIT werkt zowel op het gebied van handhaving als apsporing nauw samen met onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Dauane, Defensie/ KMar en politie.

cultuur

Wezenlijk onderdeel van het succes van vernieuwend werken is inaedding van een cultuur van ‘21 century skills’: een transparante en onbevooroordeelde houding van alle

partijen naar elkaar en een daadwerkelijke intrinsieke motivatie tat samenwerking. Het is ean harde eis dat skills, opleiding en talenten belangrijker zijn den bestaande

posities en/of beperkingen door een landelijk functiehuis.

kwaliteit

Medewerkers in het MIT beschikken over de relevante kennis en vaardigheden, waarvan een groot deel HBO- of WO-niveau opgeleid, bijvoorseeld op het gebied van finance,

data/digitaal, criminologie en opsporing.



Werkwijze
= Het MIT past werkwijzen toe die succesvol blijken zoals ‘follow the money’ maar antwikkelt ook nieuwe werkwijzen om ce criminele processen en systemen te verstoren.

Het MIT werkt met een ruim mandaat op basis van een ‘commander's intent’. Deze werkwijze houdt onder andere in dat:

Informatie gedeeld wordt tenzij er een absolute en/of juridische onmogelijkheid is; informatievergaring een deel kan zijn;

Vernieuwing de grandhouding van het werk van het MIT

Het werken tevens is gericht op innovatie.

1.4 Wat is het beoogde budget

(meerjerig)? MIT fte Perc. Struct.

Politie 23 62% 52,6

Politie TC/OT/WOD 0 O% Lé

Defensie (KMar) 2 6% 70

Defensie TCOT/WOD [20 5% 35

Belastingdienst

(91 FIOD, 5 MKB en 7

Douane) 103 24% 13,3

Belastingdienst TC1/WOD | 15 Ena 18

Subtotaal 438 100% 79,9

Keteneffecten fte Perc. Struct

Directe

strafrechtketeneffecten

Mar

OM (inel Rijksrecherche) 52

2M (Rechtspraak inel.

kabinet R-C) Zz

Tenuitvoerlegging (CIB,

DI) 9

Directe organisatie-
effecten MIT

Politie 0

Defensie (prio 1; deel

prio 2) 78

Belestingdienst (Douane,

BD) TA

Subtotaal (exe. Intel) 46,4

Total [225.5
15a Wat is het beoogde doel ven. | 1.5a Beoogd doel

de meatregel?” Bestrijding van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat door het duurzeam verstoren ven de criminele bedrijfsprocessen, het

1.5b En meer specifiek: Wat isde | aznpakken van de koostukken, barriéres opwerzen voor crimineel handelen (waaronder corruptie) en facilitators en het afpakken ven crimineel verkregen vermogen.

SMART of meetbare doelstelling?
1.5b Meetbare doelstelling
Er worden kopstukken en fecilitators aangepakt en waar nodig en mogelijk vervolad, corrupte embtenaren worden opgepekt en/of het werk onmogelijk gemaekt, er zijn
barriéres opgeworpen voor crimineel handelen en crimineel vermogen wordt afgepakt.

— Het aantonen/blootleggen van een x aantal geicentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur;
= De totstandkoming van een methode waarmee een intelligencebeeld opgesteld kan worden. Het intelligencebeeld geeft inzicht in de csv's die actief zijn;
= Benoemen en concretiseren van het effect van het optreden van het MIT in de financiéle aspecten van gearganiseerde criminaliteit:

# Indien het de inzet van een exira instrument/middelen bij het behelen van een bestaand fc 9 van instrument) betre‘t, kan worden weergageven welk aenvullend effect met canvullende inzet wordt beoogd.
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© Afpakken van crimineel vermagen (besiag in binnen- en buitenland, beslag door andere opsparings- of vervolgingsinstanties in binnen- en buitenland door inzet

van het MIT; incassoresultaat);
© Samenwerkingsverbanden met banken;
© Aantal ontmantelingen van systemen van underground banking;
© Het identificeren van ‘belastingparadijzen’;

© Aantal beekenonderzoeken door Belastingdienst MKB.

Benoemen van verstoringsmomenten in en manieren van criminele bedrijfsprocessen;

Beschrijven van samenwerkingsprojecten met private partners;

Samenwerking wetenschap en het MIT;

Aantal Titel V strafrechtelike onderzoeken ten behoeve van het verriiken van onder andere de multidisciplinaire informatiepositie;

Bestuurliike rapportages ten behoeve van effecten in het bestuurlijk optreden tegen georganiseerde criminaliteit;

Aantal geidentificeerde dadergroepen;
Aantal geidentificeerde unten voor effectieve interventies;

Aantal zangepakte kopstukken;
Aantal zangepakte facilitators;

Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digital beslag);
Aantal gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT’s en parallel onderzaeken);
Inzet van OM-liaisons;

Aantal rechtshulpverzoeken;
Aantal strafrechtelijke onderzoeken;

Aantal doorzoekingen en aantal doarzoekingen met Advanced Search- en EOD-Cepaciteity
Aantal opsporingsanderzoeken Rijksrecherche;
Aantal adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen?

2.1 Wat is/ziin het gekozen

instrumenten/ maatregelen? ?

Graag uitsplitsen in 3 perioden:
-  Najaarsnota tot 31/12/2019
= 01/01/2020 tot

voorjaarsnota
Vanaf voorjaarsnota

(structureel)

2.2 Hoe leidt inzet van het

instrumenttot de beoogde

doelstelling (doeltreffenchei¢s)? Wat

i. Beleidsinstrument (beoogde besteding)
2019

Eind 2019 is een kwartiermakersorganisatie gestart die de cofitétiren. vam het MIT aan het uitwerken is.

In 2020 tot voorjaarsnota wordt de eerste aanzet gegeven tot het oprichten én in werking brengen van het MIT.

‘Tot voorjaarsnota

Werving en selectie MIT medewerkers;

Werving en selectie medewerkers Rijksrecherche;

Opleiding;
Herkenbare huisvesting voor het MIT op 1 locatie (later meerdere werklocaties). Daarbij expliciet rekening houden met de kenmerkende werkzaamheden van het MIT

zoals het datagedreven werken en dreiging / contrastrategieén die zich mogelijk kunnen ontwikkelen als het MIT met werkzaamheden aanvangt;

Doorontwikkeling van het NIPT, dat ziet op jactuele informatiepositie gericht op de data-gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit;

Onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange en lange termijn daarvoor bestaan;

‘Aankoop scanners Douane;

Inzet van de KMar van additionele IV- en analysetools als wide aree observation’, sensoren en voertuigen.

vanaf voorjaarsnota

Het bouwen ven een eigen informatie-platform/datawarehouse;
In vervalg op de kwartiermakersorganisatie de vorming van een projectorganisatie voor realisatie en uitvoering van het plan van 2anpak:
Het geven van opleidingen door DIVI (KMar) op het gebied van inlichtingen

Vergroten van Advanced Search- en EOD-capaciteit voor ondersteuning doorzoekingen met hoog gekwalificeerd personel;

Gezameniijke training /opleiding MIT medewerkers;

*

Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparetuur of robots.
4 De mete waarin de beleidsdoelstelling dankzj de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)
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ig de onderliggende beleidstheorie?

Is hiervoor een empirische

onderbouwing aanwezig?

2.3 Hoe doelmatig® is de wijee van

de besteding (de verhouding tussen

kosten en effecten)? Is hiervoor een

empirische onderbouwing aanwezig?

Er is een empirische relatie tussen de voor de opsporing en vervolging beschikbare en gelabelde capaciteit en de te behalen resultaten. De huidige wijze van multidisciplinair

organiseren van intelligence, taezicht, opsporing en vervalging is echter nieuw, 2owel in de wijze van samenwerking tussen de verschillende organisaties, maar ook in de

aarti van de disciplines en de opleidingsniveaus van de medewerkers.

2.4 Hoe past inzet van het

instrument in de instrumentmix?

Zijn deze onderling consistent?

Het MIT opereert op de drie pijlers van het brede offensief: voorkomen (barriéres, verstoren), oprollen (keyplayers, kopstukken, facilitators) en efpakken (besleg, criminele

geldstromen, incasso crimineel vermogen).

Het MIT, de brede versterking van intelligence en bewaken en beveiligen versterken elkaar in de aanpak van ondermijning.

2.5 Zijn er alternatieve

instrumenten of maztregelen om

het doel te bereiken? Waarom is

hier niet voor gekozen?

2.6 Hoe ziet de specifieke besteding
van de middelen eruit?

Nee

Zie de bijlage

2.7a. Wat is de Px ven de beoogde

outgut? Indien er geen spreke is

ven concrete outgut of indien output

niet uit te drukken is in PxQ dan

voothanden: wat is de PxQ van de

put (fte’s, scanners, etc.)

Zie de bijlage thy PxO van de input (fte’s, scanners etc)

2.70. Hoe verhoudt zich de extra

inzet van de instrumenten tot reeds

bestaande inzet?

Politie, FIOD, Douane, Belestinadienst MKB en KMar werken metduizenden mensen aan de Destriiding ven aware, georganiseerde misdaad en ondermijning. De

vernieuwende multidiseiplinaire zanpak van het MIT kan verschil makenideoh specifieke capaciteiten samen te brengen in een vernieuwende aanpak. Deze aenpak sluit op

lokzal niveau aan bij partners in het werken azn het gezond, veiligjen weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil het MIT veoral

inzetten op financieel, datagedreven en international onderzdek gericht on het verstoren en doorbraken van het verdienmodel van criminele netwerken. Dit is een

aanvulling op hetgeen nu reeds gebeurt in de aznpak van georganiseerde criminaliteit

Het MIT versterkt de ambities en maatregeleh van het plan van eanpak van JenV en Financién.

2.8 Is het een optie om het beleia

eerst in een kleinschalig experiment
te testen alvorens over te gaan tot

bredere uitrol?

Nee, de problematiek vraagt om een duurzaam en breed multidisciplinair en international programma met partners. Vergaand en langdurig commitment is nodig om

criminele systemen te doorgranden, eventueel barriéresjop te werpen en andere acties te ondernemen die het business model van de georganiseerde criminaliteit in beeld

brengt en verstoort. De aanpak is in volle omvang en.gedurende een langere periode nodig om resultaten te kunnen boeken.

De meerwaarde van multidisciplinair samenwerken is al aangetoond aan de hand van bestaande samenwerkingsversanden HARC-team in Rotterdam

(samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en OM), HARC-team Amsterdam en het combiteam DLR/FIOD (40 fte opsporing onder leiding van een combi-

vervolgingsteam bestaande uit FP- en LP-officieren die vanuit één gedeelde strategie gezemenlijk de financiéle facilitators in zowel boven- als onderwereld bestrijéen).

2.9 Hoe vindt de uilvoering plats?

Ga daarbij
o Welke partijen zijn er

betrakken?

6 Welke verantweordelijkheid

heeft iedere partij?

© Welke kosten draagt iedere

partij?
2 Wat 2ijn hier de belangrijkste

Betrokken zijn Politie, Douane, FIOD, Defensie/KMar, Belastingdienst MKB en OM. Het MIT zal beheersmatig herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van

de politie, Iedere organisatie draagt de kosten die noodzakelijk ziin om de medewerkers die zij levert aan het MIT te laten voldaen aan de kwalificaties van de eigen

organisatie. De politie draagt de overige kosten die voortvloeien uit het beheersmatig functioneren in het MIT.

Deze manier van samenwerken binnen een team en daarbij ook nog multidisciplinair tussen partners is nieuw en draagt daardaor specifieke risico’s in zich. De partners

hebben een eigen maar aok gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het aandragen/werven van medewerkers op overeengekomen omvang en niveau. Indien dit

niet adequaat plaats vinct wordt de slagkracht van het MIT aangetast. Medewerkers moeten zich primair gedragen als lid van het MIT, terwijl de organisaties die deelnemen

verschillende opleidingen en organisatiestructuren hebben

Risico’s

De relatie tussen de affecten van het bsleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook eiciéntie gencemnd)
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risico’s bij uitvoering? Verschil van mening over onderbrenging MIT (bij LE, in/naast DLR, etc.)
= Het mogelijk ontbreken van wettelijke grondslag voor informatiedeling.

Zie voor verdere toelichting het Plan van Aanpak MIT en de bijgevoegde financiéle onderbouwing.

1._Evaluatie (ex post)
3.1 Welke gegevens zijn er nodig
om te evalueren of de doelstelling
is behaald? Ga specifiek in op

beschikbaarheid en kwaliteit van

de gegevens

Nodig is dat van meet af aan wordt bijgehouden wat de activiteiten van het MIT zijn, welke effecten het bereikt en op welke maner deze bereikt worden. De systemen van de

deelnemende organisaties genereren nog niet de gegevens die hiertoe nodig zijn. Wel is er in de deelnemende organisaties al enige etvaring opgedaan met deze manier van

verantwoorden. Daarom zal vanaf aanvang van het MIT een aantal medewerkers verantwoordelijk worden gemaakt om er voor te zorgen dat het MIT op deze vernieuwende

wijze verantwoording kan afleggen over de behaalde resultaten.

3.2 Hoe wordt doelbereik,

doeltreffendheic en doelmatigheid_

gemeten? Welke onderzoeksopzet

wordt hiervoor gehanteerd?

> Wanneer wordt er

gemeten (nul,

tussentijds,

idmeting)?
2 Hoe wordt

gerapporteerd aver de

(tussentijése)
uitkomsten?

e Zijner

herijkingmomenten?

wat zijn hiervan de

gevolgen voor het te

behalen doel en de

meetbare

doelstellingen?

Rapportagemomenten zijn nog nader overeen te komen. Gerapporteerd zal worden n.2.v. behaalde effecten die voorafgzand zo precies mogelijk geformuleerd moeten

worden.

Bij het MIT kan sprake ziin van een nulmeting want het team wordt nog opgericht,

= (door MIT of dankzij MIT in zowel buitenland als Nederland); in beslag genomen crimineel yermogen, verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) in

binnen- en buitenland; aantal opgepakte en verstuurde rechtshulpverzoeken; eantal JIT’s /parallelonderzoeken; aantal onderzoeken, bestuurliike rapportages, opgelegde

fiscale 2anslagen/ boetes etc.

3.3 In hoeverre is het doalbereiks,
doeltreffendheid en doelmatigheid

vast te stellen? Zijn er

bijvoorbeeld nog andere

instrumenten of externe effecten

die effect hebben op het resultaat?

3.4 Wie is verantwoordelijk voor

de evaluatie binnen het

departement?

Programma Anti Ondermijning, OGRR

3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie

zich tot de evaluatieolanning en

tot de cyclus van

beleidsdoorlichtingen (in welk jar

vindt de beleidsdoorlichting

plaats)?

©
De mete waarin de beleidsdoelstelling wordt geresliseerd (niet geralateard aan de anderzachte beleidsinstrumenten).
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Risico’s Tn de motie Heerma-Dijkhoif (kst-35300-13) wordt de regering verzochtte bezien hoe en op welke termijn een interventieteam ondermijning kan worden ingericht, waarin

de nationale politie, KMar, Justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Arbeidsinspectie samenwerken, waar mogelijk met partners uit het sociale domein, met de enkele

opdrachtom criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen; verzoekt de regering tevens om, waar nodig via noodwetgeving, het

mogelijktemaken dat binnen dit team alle relevante informatie op een zorgvuldige manier gedeeld kan worden en er doorzettingsmacht ontstaat om de georganiseerde
misdaad een slag toe te brengen.

Arbeidsinspectie is niet betrokken bij MIT, det geldt eveneens voor partners uit het sociale domein maar daar geldt het voorbehoud ‘waar mogelijk’

Organisaties die in de Contourenbrief TK ziin gencemd en vooralsnog niet zijn betrokken bij het MIT c.c. nog een claim kunnen indienen voor de VIN. Det ziin

Private partijen en branches waaronder FEC (samenwerken met’);

Wetenschappers (‘zullen aan het team kunnen worden toegevaegd’);

ILT, Inspectie SZW, NVWA, iCOV, AMLC, TRACK (‘naar behoefte laten bijstaan door experts van’);

Europol, Interpol, MAOC-N, UNODC,, SELECT ('JIT’s en parallel informatie uitwisselen met’)
Steden en regio, RIEC’s en LIEC (‘goede verbinding’);

NFL, rechtspraak, gevangeniswezen, CJIB, reclassering (‘keteneffecten worden meegenomen’).sp

aogs
Het mogelijk ontbreken van wettelijke grondsiag voor informatiedeling.

Expliciet maken meerwaarde MIT (afgezet tegen recente successen als de aanhoudingen [517%
er{_5 12%

Problemen binnen de Landelijke Eenheid: bij DLIO (inspectierapport), samenwerking DUO-DLR.
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agenda

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Contactpersoon

[Biz] 512 |

Est]
[5120 fBminvenj.n

Datum

14 februari 2020

Kernoverleg directeuren Anti-Ondermijning

omschrijving kernoverleg directeuren Anti-Ondermijning

Vergaderdatum en -tijd 17 februari 2020, 16.00 - 17.00 uur

Vergaderplaats

Aanweziq

$.1.2e §.1.2e

Lisi.|
5.12e| 5.12|

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Actualiteiten

3. Onderbouwing structurele claims

4. Planning
5. Rondvraag

Bespreekpunten/besluiten directeurenoverleg 11 februari

1.

2.

3.

4.

Akkoord van de minister voor de verdeling van de incidentele

middelen. Toekenningsbrieven kunnen worden opgesteld.
Hierover gaat een brief naar de Tweede Kamer, met enige

publiciteit hierom heen. Goed afstemmen met SBO over

communicatie over incidentele middelen en advies vragen over

preventiedeel.
De hiervoor te nemen stappen goed verwerken in de planning.
Strategie: Bewaken en beveiligen is essentieel voor de rechtsstaat,
te zien als blok 1, het MIT moet het probleem aanpakken,
preventie moet voorkomen dat het probleem gaat ontstaan als

blok 3. Maw als je geen MIT en preventie doet, moet je steeds

meer aan bewaken en beveiligen gaan doen.

1Pagina 1 van 2
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. Op preventie moet akkoord komen van Dekker, nota en stukken

die bij Grapperhaus voorlagen nu ook naar Dekker. Focus op

jeugd, maar ook kijken wat in de wijken vanuit justitie gedaan kan

worden aan preventie, in aanvulling wat gemeenten en andere

departementen doen.

. Op 17 februari overleg met minister over MIT en Intel t.b.v. de

structurele middelen, op 20 februari overleg met minister over

brede verhaal inclusief gesprek over de structurele middelen.

. Voor de maatregelen moeten terugvalopties zijn voor het geval de

omvang van de structurele middelen tegenvalt.
. Voor de MR van 13 maart wordt een film over het belang van de

aanpak van ondermijning opgesteld. Voortouw ligt bij DCOM in

afstemming met de NCTV, DGPenV, DGRR, politie en OM.

Er moet een kort verslag/besluitenlijst van het overleg met de

minister van 11 februari worden opgesteld.

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Datum

14 februari 2020

Pagina 2 van 2
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Kermoverleg directeuren

| le] 10 Structurele claim aanpak anti-ondermijning

¢ Doel

Bowne
1.

2.

3.

Kennisnemen: planning
Kennisnemen: Wat op te leveren aan IRF

Bespreken: stand van zaken formats IRF

Bespreken: financiéle scenario’s

Planning
¢ Op 18 februari BR Wassenaar

e op 20 februari wordt de stand van zaken structurele claims en het

ondermijningsdeel van de JenV beleidsbrief voor VIN besproken met

de MJenv.

¢ In de periode t/m 28 februari zal de financiéle toets door DFEZ

worden afgerond.
¢ Een definitief pakket wordt op 2 maart aan de MJenV voorgelegd.
¢ Op 4 maart vindt het SBO plaats.
¢6 maart wordt de beleidsbrief met (financiéle) onderbouwing

opgeleverd aan IRF.

«9 maart LOVP/SBV (mogelijkheid minimale aanpassingen VIN)

Procedure richting MR:

¢ In de week van 4 maart zal na het SBO een brief naar de Kamer

worden gestuurd over de incidentele middelen.

e Streven is op 13 maart a.s. een film in de MR te presenteren om

urgentie op te roepen.
e Op 31 maart zal de brief over de structurele middelen binnen de

CBJ besproken worden.

© Op 17 april MR over VIN

Wat op te leveren aan IRF

e Onderdeel ondermijning voor de JenV beleidsbrief

e Formats IRF

e Achterliggende inhoudelijke stukken (waaronder  notitie

kwartiermakers MIT)

Stand van zaken formats IRF

Voorstel is om een nulmeting plaats te laten vinden op de

effectiviteit van de gehele aanpak. Dit kan gebeuren op basis van

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en

Crimingliteitsbestrijding

x

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersoon

2e

T 070 37079 11

Datum

13 februari 2020

1Pagina 1 van 2



0170

Bijlagen:

reeds bestaande onderzoeken en door nieuw onderzoek. Ten

behoeve van de toetsing door IRF zal een keuze_ inzichtelijk

gemaakt moeten worden op basis van welke indicatoren zal worden

gemeten. Tevens wordt permanente monitoring opgezet en zal op

basis van evaluaties zo nodig bijstelling plaatsvinden van de

maatregelen.

De formats behoeven in algemene zin verdere aanscherping, met

name op het onderdeel van de meetbare doelstellingen. Zijn de

doelen smart genoeg, of smart genoeg te maken? Zo niet, dan

moeten we alleen voor effectiviteit/onderzoek van hele aanpak

gaan.

Financiéle scenario’s

Scenario 1. (prioritering op volgorde)
1. Bewaken en Beveiligen
2. MIT

3. Kennis en expertise
4. Preventie

5. Versterkingsgelden

Scenario 2. (Kaasschaaf)
1. Bewaken en beveiligen volledig honoreren

2. Andere onderdelen evenredig verminderen, mits niet

onder de minimumvariant

(Risico bij scenario 2. Is dat de schijn gewekt wordt van

volledige aanpak, terwijl er minder geld is)

¢ Laatst ontvangen formats per pijler
e Planning

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en

Criminalitertsbestnjaing

Afdeling GC

Datum

13 februari 2020

Pagina 2 van 2



af.- BD/DRC[_5.1.2e |@minjenv.nl}; [_5.1.2e |fr} [50%], - BD/DGPenV/PPBT[__5.1.2e  |@minjenv.nl]; [5.1.2e |,

ts 51.20 -BDDSeenUrPeTeeOl 428geminienvanl 5i2e|[__ 5.1.28 SRS ea mene

rom: @ 12 @

Sent: Fri 2/28/2020 2:40:27 PM

Subject: Overzichtsschema maatregelmatrix MIT

Received: Fri 2/28/2020 2:40:28 PM

20200228 Overzichtsschema maatregelmatrix MIT.docx

Collega’s,
Voor bespreking met minister heb ik een eerste aanzet gedaan tot maatregelen MIT en de hardheid ervan.

Groet,

0171
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‘en criminele earriere jongeren
Intensieve persoonsgerichte

benadering, nadrukkelijk gericht op

Jongeren die op de grens zitten ven

van Opn aT

eenpsiniseectt: — werstdijén van Afpakken | - | Inde wifk:
Qsorieniseierce — jonterraijrinratie Voorkarn -

ondermijnende _gedrgfmviseerde en

criminalitait erocerlitelt
getrokken

uit

ber

overlast en delict

© Praventie ondermijning vanuit het

basis- en voortgezet onderwijs

(Gelijke Kansen Allianti

bijscholing, vrijspelen leraren,

regiobijeenkomsten, ontwikkelen

lesmaterizal,

burgerschapsactiviteiten)
9 Gedragsinterventiesvoor

kinderen (12-) vergelijkbaar met

PIT, BASTA, Alles Kidzz2

9 Aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je

Bent’ (12-18 jaar)
Jongerenwerk in gemeenten

= Aanpak multiproblematiek

= Jongeren zonder startkwalificatie

in beeld

9 Aanpak verdienmadel kwetsbare

doelgroepen
= Top X-aanpak

¢ Citydeal Eenvoudig Maatwerk

¢ Aanpak criminele jeugdgroepen
e Landelijke

bevustwordingscampagne

ondermijning
= Wijkgerichte aanpak LSI

= Vergroten kansen voor jeugd, mede

doorsignelerende werking te

vergroten door:

2 Programma’s op scholen

e Trainingen voor professionals in

de wijk (gericht op herkennen

LVB, maar ook signaleren
ondermijning) (docenten, boa’s,
sociaal domein, etc.)

2 Slachtoffergerichte maatregelen
voor bepaalde doelaroesen

(migranten, LVB, Student Alert)
© Inzet wijkregisseurs
© Versterking toezichten

handhaving en social domein en

Gop

© Lokale projecten (nieuwe
initiatieven vanuit gemeenten,

zoals verkennen wijkrechtspreak)
© City Deal Zicht op Ondermijning

(alleen 2021)
Preventieve maatregelen voor lokale

winkelgebieden en

bedrijventerreinen
KVO's (Keurmerk Veilig

Ondernemen) voor

buitengebieden, winkelgebieden
en bedrijventerreinen
Structurele borging van PVO’s

(Platform Veilig Onéernemen)
= Onderzaeksprogramma

Criminele inmenging in de

amateursport

Problematiek ‘drugsrunners’
Nader onderzoek near effecten en

werkzame factoren

‘Samen met BZK, OCW, WS,

szw

Preventief én gebiedsgericht

Verstevigen van sociale

structuren, kansen op een

Zinvol bestean en bijdrage 2an

de samenleving
Weerbaar maken van

professionals
Eén overheid, nationaal-

regionaal-lokaal
Drie sporen: dadergericht,
slachtoffergericht, situationeel

Inelusief

Investering in Platforms Veilig
Ondernemen

Breder gebruik van big data

via City Deal Zicht op

Ondermijning

Tdentificatie van kwetsbare

personen (jongeren) die een

verhoogd risico hebben op het

ontwikkelen van delinquent gedrag.
Identificatie en integrale aanpak
van hardnekkige veelplegers

(geweldcadige

vermogenscriminaliteit en

ondermijring).
Inzicht welke jongeren of

jongvolwassenen geen

startkwalificatie dan wel inkomsten

hebben.

Ondersteuning van concrete

interventies ter voorkoming van

zowel daderschap als

slachtofferschap en het bieden van

toekomstperspectief met de

levensloopbenadering (van kind tot

jongvolwassene), samen met

pertners.

 Deelnemers in de

programma's voor 12-18,

Jaar komen minder vaak in

contact met de politie en

worden minder vaak

veroordeeld voor een

misdriff
2 Deelnemers in de aanpak

voor § ~ 12 jaar worden

vraegtijdig bijgestuurd en

het risico dat 2ij in de

criminaliteit terechtkomen

wordt verkleind.

Multiprobleem huishoudens

en huishoudens met

schuldenproblematiek
komen minder vaak met

politie/justitie in aanral

en kasten voor het social

domein worden verkleind.

\Voorkomen dat overlasigevende

groenen eriminele jeugégroepen
warden,

Bestrijden ondermijnende
activiteiten op bedrijventerreinen,
winkelgebieden en buitengebieden

(productie, opslee, witwassen).
Actie-onderzoek maakt inzichtelijk

of en op welke wijze intensivering

van het jongerenwerk effect heeft

op betrokkenheid van jongeren bij
criminele ondermijning.
Professionals worden toegerust in

het vroeg herkennen van bepealde

doelgroepen (jongeren, migranten,

LB) die neigen naar ondermijnend

gedrag en gedachtegaed
Snellere signalering binnen

scholen.

\Versterken sociale wijkstructuur.

Gemeentelijie ontschotting die

bijdreagt2an de verbetering ven

de signaal- en informatiefunctie

van professionals in de wijk en

versterking ven de directe

betrokkenheid van burgers.
Ondersteuning van nieuwe

initiatieven vanuit aemeenten en

Netaagdadnceahitie motie

Hezwagy BiGBW ldB/P/SBO
coFtezegginataTier{artipsezen van

R@tepak moet voldaen aan

Risicimaletetiremtepacitedttd

demegigectiefte zijn. Dit ziin

Odudiipenite tasiaciteitfem eacht
vewohijtgemciterDeze pakketten

Vertieterainrsartbidicapiigintesiteal
(snoddiernimaierantictzetidedpien
inopgetiefist zal de aanpak

minder effectief zijn (motie-
Kuiken).
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EBanbinig Bargaeiictentical || OywoHearn Prt arjdeli/Pablletaoustiomdtetie (campagne) - | -Ve =T en]- Rt mmunicatie ~ Paliieiertradgutathtigiictappen,
eergalijven de —_fageelijk en | Afpakken| |A. Steaute#zobk onder gemeenten naar de | lokaavS - jaarden| |
becidenizeerce — sammntidegionau Creévamnasehtehenaarender - | -Munialtcciptinenrittatr duidelij atzategiteh beeld dat inzicht geeft vaine contourenbriet

gebertiijnende gebruik van
hoogevasretigertariliteitgdieriagusidigeden -| S: ‘ainding gonningen worden) | nigBiigericondlignldoen aan de

Ghechaniaifeit Hengégebruik in versnigrerdktkennis, inzicht en informatiebeelden vetsttiektlingen in fenomenen van | |
-

vdirivareni ¢oemedeistmacijhtecTktheclertised informatie bijeenbrengt en ook internationaal/regionaal/lokaal ondermijning ten behoeve van regiomake derthuigemeestartour
wetenscheppelijk verder duidtvoor = | Samenhang en goede vertinding orioritering langere termijn van esspmetiétedefer atagincene
MIT en andere partners.
B. Tactisch -

Doorvertaling van strategische kennis

naar tactisch niveau. Tafels voor

geprioriteerde fenomen met landelijke

met RIEC-LIEC bestel

Investeren in vernieuwd systeem
voor effectiever, efficiénter en

zorgvuldige informatiedeling.

het MIT en endere partners:

B, Tactisch

- _ effectievere integrale aanpak op

geprioriteerde fenomenen,

et sali

handeliegsivercheveisd gemestt in

kaart wordt gebracht hoe

vergunningsvoorwaarden op dit

moment worden ingezet.

partners, verbonden met de regionale

(RIECS) 4 la OMG-aanpak. Bijeen

brengen strafrechtelijk, fiscaal en

bestuursrechtelijk aanpak

Verbinding landelijk-regionaal

Reg’

C. ICT RIEC’s

Investeren in toekomstbestendige ICT-

voorziening voor RIEC’s en met hun

partners

ionaal:

D. RIEC's

Verhagen capaciteit bij de 10 RIEC’s

en het LIEC om oz. te kunnen

voldoen aan de toenemende vreag.

Verstevigen basis, werven benodigde

expertise en borgen rol naar alle

gemeenten in Nederland zonder de

landelijke activiteiten daarmee te

belasten.

strategisch beeld in tactisch

handelen naar voorbeeld van de

landelijke aanpak OMG's.

- Het nadrukkelijk verbinden van

de actuele kennis, inzichten en

informatie tussen

(boven)regionaal en landelijk

overleg.
C. ICT RIEC's

- Versterking en zorqvuldiger delen

van informatie. Huidige ICT-

voorziening kan uitbreiding kan

maar beperkt aan, dus

voorkomen stagnatie

D. RIEC's

= Met deze investeringen zullen zowel

de verwachte keteneffecten

gecompenseerd kunnen worden

(toename vraag), zonder dat de

huidige inzet ook voor alle gemeenten

terug vait.

Goede borging informatiedeling
tussen regional en landelijk niveau.

Samenhang tussen de strafrechtelijke
en bestuurlijke aanpak
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Effectieve

aanpak van de

georganiseerce

ondermijnende
criminalitest

Preventie

Kwalitaits-

verbetering van

de brede

ondermijnings-
aanpak
inclusiet

aanpak

‘Oprolien

Afpakken
Voorkam

en

‘Afpakken en financiéle stromen

Versterking inzet technologie voor

afpakken bij FIU, CJIB, BOD‘en en OM,
0.8. ketenvoarziening vermagensdossiers.

Directe strafrechtketeneffecten MIT

Oovansen directe strafrechtketeneffecten

wob

+ Inrichten rechtshulpteam t..v.

internationale samenwerking bij inzet

wop.

+ Inrichten OVC-functionaliteit.

Wetgevingsagenda
+ Implementatie modelprotacol

informatieuitwisseling
+ Innovatie methoden onder Wet

Gegevensuitwisseling

Samenwerkingsversanden

Internationale samenwerking en

kennisopbouw
+ Intensievere semenwerking op het

viak van preventie en intelligence.
+ Versterking informatieuitwisseling

Cariben en Kustwacht Cariben.

Uitvoering kennisagenda

Effectiaf werkende

strafrechtketen om de slagkracht
van het MIT op te vangen

Versterken van de aanpak van

afpakken en financiéle stromen

Aanpak illegzle wapens langs vif

‘Afpakken en financiele stromen

= Beter zicht op crimineel vermogen

en de onderzoekshandelingen
door ketenpartners naar dat

vermogen.
-  Beter zicht op de mogelijkheden

effectievere financiéle aanpak
wordt gefaciliteerd.

+ Betere opvolging van OT- en VT-

meldingen.

Directe strafrechtketeneffecten

MIT

= Adequate opvolging van de zaken

en interventies die door het MIT

worden gepleecd, door de gehele
strafrechtsketen heen

Aanpak illegale wapens.
= Minder wapens in omloop en

minder acceptatie omtrent

wapenbezig in risicowijken
= Versterking van de expertise wat

bijdreagtan effectievere

opsporing in wapenonderzoeken

Effectievere inzet WOD, door

middel van:

-  Uitbreiding capaciteit voor

afhandeling toename inkomende

rechtshulpverzoeken, waardoor

meer ruimte ontstaat voor

reguliere WOD-trajecten.
- Meer mogelijkheden voor

‘transparantie bij verentwoording

(in strafproces) over inzet van

werken onder dekmantel
Wetgevingsagenda
+ Effectievere informatiedeling

binnen gemeenten en binnen

samenwerkingsverbanden.

Internationale samenwerking en

kennisopbouw
-  Betere gezamenlijke strategie en

betere informatiedeling in

internationaal verband.

- Upstream disruption door

effectievere inzet van de

Kustwacht in de Cariben met een

24/7-functie tegen smokkel over

zee

- Minder kennislacunes op het

gebied van (de aanpak van)

ondermijning.

Politieke risico’s i.v.m. met

verschillende toazeggingen voor

wetsvoorstellen en toezegging

aanpak wapens.



Voorkemen van Za weinig
= Veorkemen | Vaorkomen criminele earriere jongeren: |- Samenmet ZK, OCW, WS, |-  Identificatie van lwetsbare — Draagviak eealitie

georganiseerde — moselik In de witk: szw personen (jongeren) die een -  Draagvlak SBV/LOVF/SBO
criminaliteit jongeren in de = Intensieve persoonsgerichte - _ Preventief én gebiedsgericht verhoagd risico hebben op het =

Toezegging TK (analyse)

georganiseerde benadering, nadrukkelijk gerichtop | -

 Verstevigen van sociale ontwikkelen van delinquent gedrag. | -  Aanpak mast voldaen aan

criminaliteit Jongeren die op de grens zitten van minimale elementen omvatten

overlast en delict

© Preventie ondermijning vanuit het

basis- en voortgezet onderwijs

(Gelijke Kansen Allianti

bijscholing, vrijspelen leraren,

regiobijeenkomsten, ontwikkelen

lesmaterizal,

burgerschapsactiviteiten)
9 Gedragsinterventiesvoor

kinderen (12-) vergelijkbaar met

PIT, BASTA, Alles Kidzzz

© Aanpak “Alleen Jij Bepaalt Wie Je

Bent’ (12-18 jaer)
© Jongerenwerk in gemeenten

2 Aanpak multiproblematiek

2 Jongeren zonder startkwalificatie

in beeld

9 Aanpak verdienmadel kwetsbare

doelgroepen
2 Top X-aanpak

o Citydeal Eenvoudig Maatwerk

© Aanpak criminele jeugcgroepen
o Landelijke

bevustwordingscampagne

ondermijning
2 Wijkgerichte aanpak LST

= Vergroten kansen voor jeugd, mede

doorsignalerende werking te

vergraten door:

© Programma’s op scholen

© Trainingen voor professionals in

de wijk (gericht op herkennen

LVB, maar ook signaleren
ondermijning) (docenten, boa’s,
social domein, etc.)

2 Slachtoffergerichte maatregelen
voor bepaalde doelaroesen

(migranten, LVB, Student Alert)
© Inzet wijkregisseurs
© Versterking toezicht en

handhaving en social domein en

Ger

© Lokale projecten (nieuwe
initiatieven vanult gemeenten,

zoals verkennen wijkrechtspreak)
© City Deal Zieht op Ondermijning

(alleen 2021)
- _ Preventieve maatregelen voor lokale

winkelgebieden en

bedrijventerreinen
© KVO's (Keurmerk Veilig

Ondernemen) voor

buitengebieden, winkelgebieden
en bedrijventerreinen
Structurele borging van PVO’s

(Platform Veilig Ondernemen)
~  Onderzoekspragramma

2 Criminele inmenging in de

amateursport

© Problematiek ‘drugsrunners’
© Nader onderzoek naar effecten en

werkzame factoren

structuren, kansen op een = Identificatie en integrale aanpak
Zinvol bestean en bijdrage 2an

de samenleving
Weerbaar maken van

professionals
Eén overheid, nationaal-

regionaal-lokaal
Drie sporen: dadergericht,
slachtoffergericht, situationeel

Inelusief

Investering in Platforms Veilig
Ondernemen

Breder gebruik van big data

via City Deal Zicht op

Ondermijning

van hardnekkige veelplegers

(geweldcadige

vermogenscriminaliteit en

ondermijring).
Inzicht welke jongeren of

jongvolwassenen geen

startkwalificatie dan wel inkomsten

hebben.

Ondersteuning van concrete

interventies ter voorkoming van

zowel daderschap als

slachtofferschap en het bieden van

toekomstperspectief met de

levensloopbenadering (van kind tot

jongvolwassene), samen met

pertners.

 Deelnemers in de

programma's voor 12-18,

Jaar komen minder vaak in

contact met de politie en

worden minder vaak

veroordeeld voor een

misdriff
2 Deelnemers in de aanpak

voor § ~ 12 jaar worden

vraegtijdig bijgestuurd en

het risico dat 2ij in de

criminaliteit terechtkomen

wordt verkleind.

Multiprobleem huishoudens

en huishoudens met

schuldenproblematiek
komen minder vaak met

politie/justitie in aanral

en kasten voor het social

domein worden verkleind.

\Voorkomen dat overlasigevende

groenen eriminele jeugégroepen
warden,

Bestrijden ondermijnende
activiteiten op bedrijventerreinen,
winkelgebieden en buitengebieden

(productie, opslee, witwassen).
Actie-onderzoek maakt inzichtelijk

of en op welke wijze intensivering

van het jongerenwerk effect heeft

op betrokkenheid van jongeren bij
criminele ondermijning.
Professionals worden toegerust in

het vroeg herkennen van bepealde

doelgroepen (jongeren, migranten,

LB) die neigen naar ondermijnend

gedrag en gedachtegaed
Snellere signalering binnen

scholen.

\Versterken sociale wijkstructuur.

Gemeentelijie ontschotting die

bijdreagt2an de verbetering ven

de signaal- en informatiefunctie

van professionals in de wijk en

versterking ven de directe

betrokkenheid van burgers.
Ondersteuning van nieuwe

initiatieven vanuit aemeenten en

om effectiefte zijn. Dit zijn

dadergericht, slachtoffergericht
en wiikgericht. Deze pakketten
moeten in samenhang/integreal
worden bezien. Als deze worden

opgesplitst zal de aanpak

minder effectief zijn (motie-
Kuiken).
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Zo weinig

mogelijk
harddrugs-

gebruik in

Nederland

Een substantieal

lager
acceptatieniveau
ven

drugsgebruik in

Nedertand

Veorkomen Publiekscommunicatie (campagne)
Onderzaek onder gemeenten naar de

voorwaarden waaronder

evenementen-vergunningen worden

verstrekt

‘Samen met staatssecretars

ws

Kan niet zonder duidelijk
handhavend optreden

‘Start publiekscommunicatie
Start onderzoek naar voorwaarden

waaronder

evenementenvergunningen worden

verstrekt,

TK verwacht zichtaare stappen,
intensive publiekscampagnes

zijn in de contourenbriet

aangekondigd,
Er is een toezegging aan de TK

om met de burgemeesters te

spreken over strengere

voorwaarden vereist dat eerst in

kaart wordt gebracht hoe

‘vergunningsvoorwaarden op dit

moment worden ingezet.
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Bewaken en Beveiligen

Bewaken
en

Bev:

Doelstelling Doel Strategie Maatregelen (concreet) Randvoorwaarden/vereisten | Resultater ig structurele
9.b.v. Contourenbrief

Bieden van We versterken | Bescherming en | Versterking uitvoerina:
~ Verlichting van huidige = Inhuur, vervoerskesten, ~  Capaciteit voor bewaken en

adequate en flexibiliseren | weerbearheid is |- Bewaken en beveiligen teams (120 capaciteitsdruk veroorzaakt meerkosten BE-inzet etc, Betreft beveiligen is alleen beschikbaar

beveiligingsmaat het stelsel van | rancvaorwaardel FTE politie) door toename inzet bewaken kosten die door OM, politie, Kmar door herpricritering van capaciteit
regelen en Bewaken en ijk voor het -  Capaciteit uitlezen cameratoezicht en bevelligen, door; en NCTV worden gemaakt. die ook elders ingezet zijn. Dit

weerbearheid —Beveiligen om __| functioneren van | -  Flexibilisering rijksdomein hoge - Professionalisering decentrale |- Analyse toekamstbestendig zorgt voor ontevredenheid bij
aan tijdig adequate _| de rechtsstaat

functionarissen

en getuigen die

zich inzetten

voor een

beveiligingsmaat
regelen te

kunnen inzetten

als er spreke is

en het breed

offensief tegen
de

georganiseerde

dreiging (twee concepten’

bedreigden onvindbaar maken en

persconsbeveiliging KMar)

Infarmatievaorziening

Gezag (OM, NCTV) en

domein

-  Flexibilisering centrale damein

(o.m. door ontwikkeling
alternatieve

functioneren stelsel

- _ bezien en implementeren in welke

gevallen en mate voorstelbare

dreiging bepalend is voor treffen

lokale gezegen.
- Indien capaciteit niet toegekend

kunnen camera's niet meer live

uitgekeken worden en dient

Car 4 weno, (lente
-

beveiligingsconcepten) van beveiligingsmaatregelen zanvullende/andere capaciteit

rechtsstaat en risico en maatregelenadvies (Politi, KMar) / - Eerste investeringen gericht vanuit overheid van de politie of Kmar te worden

(SQaeEMERS) mmUecact
-  Versterken kwanti- en kwalitatieve op capaciteit en maatregelen |- Weerbarheidsfonds, eenmalig ingezet om ean adequaat

aanpak van de uitvoering (capaciteit voor in materiel -  Capaciteit tov versnelling beveiligingsniveau te kunnen

(alternatieve) beveiligingseoncepten) ontwikkeling en uitveering verzorgen.

. personeelsbeveiligingsbeleid - _ Beveiliging rondom personen

Meriterline stelsels beroepsgroepen (riiks-of decentreal domein) kan
-

poles seleel we het -  Capacitelt thv flexibilisering niet of niet tijdig en/of

Se Se ee capaciteit beweken en bevelligen proportioneel uitgevoerd worden

ae
eer aera a

= Capaciteit tov + Vragen vanuit de Tweede Kamer
in

reteAon
en en

i
<

rr
informatieorganisatie Palitie of stelsel wel voldoet blijven

voorstelbare dreiging bepalend is
= Capaciteit tov onbeantwoord

voor treffen
van

maetregelenadviseurs en
-  Onrust en zorgen bij de

EReIERESEED avsemneeeaesn (ersnerapem ci awEID
= Seeen ie PLC eIESESSr sles

over hun veiligheid blijven
en kennisborging. oo

Versterking beroepsaroeper
~ Weerbaarheidsfonds

-  Capaciteit t.b.v.

personeelsbeveiligingsbeleid
beroepsgroepen

Veiligheidemaatregelen kroongetuigen:
Uitbreiding beschikbare

begeleicingscapaciteit en

beveiligingsmaterieel (incl. safehouses)
voor kroongetuigen en

getuigenbescherming
Een veilige = Voorkomen | Extra beveiligde zittingszalen: = Niet opgenomen in > Pilots Bureau Inlichtingen en + Geen uitbreiding capaciteit extra

rechtsgang en

een effectieve

en veilige
tenuitvoer-

ging var

Zittingscapaciteit voor extra

beveiligde zittingen, door bouw

geheel nieuwe zittingslocatie.

Werkgeversmaatregelen bevelliging:
Materiele beveiligings- en

bewustwordingsmeatregelen bij
verschillende beroepsgroepen (OM,
2M, bestuur, BD, DJL, Reclasserin

Dil/Spreiding netwerken

Tnrichting kleinschalige

toezichtsafdelingen op GVM-hoog
locaties DIL

Inrichting bureau's veiligheid en

intelligence bij GVM-hoog locaties.

Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog
locaties

Inriehten extra beveiligde DJI-

afdeling bij zittingslocatie Schiphol.

contourenbrief.
-  Dil-maatregelen betreffen

deels keteneffecten van inzet

MIT.

Velligheid
- Pilot kieinschalige

toezichtsafdelingen in PI

-  Inrichting extre bevel

afdeling bij zittingslocatie
Schiphol

de

beveiligde zittingszeal
- Als geen werkgeversmaatregel

worden gehonoreerd, komt

vraag alsnog op de

respectievelijke begrotingen van

deze partijen terug.
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BD/DRC/GC[_ 5.1.2e

erin
Geet 124. - BD/DRC/GC[ .1.2e |@minjenv.ni];| 5.1.2e |[542].-

BD/DVBIBA[_5.1.2e — |@minjenv.ni];|_ 5.1.2e [+24 6124. - BD/DRC/GCI 8.1.22 |@minjenv.nij:L512 | [512.26}
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From: —_[8.1.2e| 524. - BD/DRC

Sent: Fri 2/28/2020 4:38:34 PM

Subject: RE: stukken voor overleg Anti-Ondermijning 2 maart

Received: Fri 2/28/2020 4:38:36 PM

Overzicht financién BOTOC 2702 (stavaza financiele toets, oploop).xlsx

Overzicht financién BOTOC structureel (27 feb 2020). pdf

Vorige plaat zat nog klein foutje in, deze zijn correct (niets veranderd aan optelling)
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verstoren
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ondermijnende
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oprollen
en

afpakken
(MIT
en

relatie
met
MIT)
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Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In mijoen €

FASE !- Inventarisatie en toekenning no-regret FASE I - Toetsing en honorering structurele claims

Incidentele geKden Biructurele gelden

2020 en uitloop 2021 zou woz 230742052028

Te honersren

Voorstl i ca

pillers sreturee

deta! ‘eorsera

andelik en intematonaal opereend interventeteam a E 7 © © of oy

E Poltie 2 2 a4 Fr) 50 53 53 Ei Ez)
mer, FIOD, Dovane, OM fn. riksrecherche) 2 t Fe ne re 4

S jirecte organisatie effecten MIT 14 iz 8 40 3 6 6 sl 8

8 frotaat multiiscipiinaire teams 7d EB ee7 mea tta ata] at

£ 5 andeik en iniemationaal 7 7q 2 3 3 3 a 7 zy

8 2S frerbinaing Landelie -Regionaal 4 4 ° ° ° ° ° q °

5 : egionsal q 3 5 z 8 8 q 8

5

fa < ¢ _fPotaal Kennis en Expertise 1 | 4 a Ht 11

3 Cpakien en fhanciele stromen rc 4 2 2 2 e @ 7 a

§ iecte strafeehtketenefiecten WIT 7 d 2 5 oe 4 "

§ 1% [anpskillegale wapens q 04} 1 1 1 1 1 {

SBE frodinesteing Ee c 1 1 1 1 1 r ‘

3 § ivetgevingsagenda inclisieinformaticuitwisseling E q 2 1 1 1 1 1 1

SS
°

|nemstonale samennertng enkennisopbouw, 2 4 2 4 4 4 4 4 4

8 _Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak 54 q Ce ee 26

3 z Je gebraker(Denormalisenng drugs) 7 7q 7 7 7 7 7 7 7]

5 S =

_Jroorkomen cxminele carer jongeren y 4 7 me tat 31

3 5 J/eugd - Keteneffecten voorjeugd totaal a oO oO 0 q

*
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2
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Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In mifoen€

FASE lI - Toetsing en honorering structurele claims

[tructurele gelden
zo 20e2 2023202425028

incon

sutures

toorgeng

at deik en intematonaal operevend nienentetean rr a a a |

E | pone ee

mar. FIOD, Dovane. OM (nl Wiksrecherche) ee ee ee ee

5s jrecte organisatie effecten MIT 5 10 8 15 15 15)

: frtaat mutticiscplinaireteams Ce 7

£ & @  pardeiken niematonaal 2 3 3 3 3 7

FI 2 _ [ettincing Lancet -Resionaal o a a a a z

5 = S egonae 3 5 z a a 4

° 2 & _[fotaal Kennis en Expertise 4 a fo 1 ont

Spacer ev tarciee women SF
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§ 2% _frotaa stetse! Bewaken en bevelligen a a a a |

$ TS
Bas beatae inguraen 7 7 7 5 5 J
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Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

FASE II - Toetsing en honorering structurele claims

Structurele gelden

2021 202290232024 0252096

Honoreren

Indien

structurele

doorgang

jLandelijk en internationaal opererend interventieteam 58 7 94 99 99 9g 9

Politie 34 43 ‘Se 53 53 53 53

5 Kmar, FIOD, Douane, OM (inci. sijksrecherche) 24 34 44 aT aT 47 aT
[Directe organisate effecten MIT Ss 10 13 15 15 19] 15

Totaal multidisciplinaire teams 63 87 108 114 114 114] 114

5

g § g _ |Landeliken intematioraal 2 3 3 3 3 E 3

ry @ —_ [Verbinding Landelik- Regionaal

i] € 2 — [Resionaal 3 5 if 8 E) 8

s fhe < & [Total Kennis en Expertise 4 8 10 11 11 11 1
%

c

3 zs JAfpakken en financiele stramen 9 9 Ey 8 B EB 8

S

& & x
[Drecie strarechteeteneffecten MIT 2 5 8 10 " 1" "

5 $ & anpakilegale wapens 1 1 1 1 1 1 1

= FS pwovimestering 1 1
1

1 1 1 1

rd E § _[Metaevingsagenda incusief informatieuitwisseling 2 1 1 1 1 q 1

g & & [internationale samenwerking en kennisopbouw. 2 4 4 4 4 4 4

3 Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak 16 21 24 26 26 26) 26

2 2
Ne gebruiker (Denormalisering d'ugs) 1 1 1 ‘i 1 1

4 6 Voorkomen criminele carriére jongeren 27 29 3 31 ET 31 a

5 FE
=

beuga -Ketenertecten voor jeugd totaal

a 3 Totaal Voorkomen 28 30 32 32 32 32 32

Versterking van ce uitvoering 5 aS a By a a B

= 2 § |ersterking sietst 2 2 2 2 2 7 2

3 g D
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To: 6.1.2e  |f:2}[ 51.2e
| -BD/DRC/GC[5.1.2e — |@minjenv.nl);[__6.1.2e |,

[5.1.2e],-
BD/DGPenV/PPBT/PBO[ 5.1.2e  |@minjenv.nlJ;[5.1.2e |, $1). [5..2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__$.1.22  |@minjenv.nl]

Ce: $.1.2e  |@politien'[| _5.1.2e —_ |@politie.nl]
From: 8.4.2e |$raf [512]-BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/2/2020 8:27:14 PM

Subject: Gesprek met M

Received: Mon 3/2/2020 8:27:15 PM

Vanmiddag met Minister gesproken, wederom over hetzelfde. Te veel mensen in de zaal en een herhaling van zetten. In de

ochtend was er al een gesprek geweest over de beleidsbrief.

Na afloop met| 5.1.2e | 5.1.2e gesproken. We waren het met elkaar eens dat de bespreking niet

geholpen heeft en dat M nu genoeg stukken heeft. Besproken dat we nu alles moeten doen om het terug te brengen tot een

boodschap die bij hem beklijft en die hij overal als een mantra kan herhalen. Dit lijkt erg op het traject van het najaar, waar

hy uiteindeliyk geholpen bleek te zijn met een vereenvoudigde versie van zyn politieke verhaal (de two-pager voor de MR).

Vraag, aan ons is nu om hiervoor een voorzet te doen. Wat zouden onze zeven bullits zijn om BOTOC aan de MR te

verkopen? M vroeg expliciet of wij ons daarmee willen bemoeien, naast voorlichting en

2) Uit de discussie over de beleidsbrief kwam de behoefte om meer te weten over wat we met BOTOC bereiken; dat dan ook

voor wat we met het MIT gaan berciken. Er zijn hier al cerder formats over opgesteld cn heeft ook al wat

geschreven over de effecten van het MIT. Ik wil hier graag een en ander in een apart document aan M (laten) aanreiken. Ik

heb ondertussen ook|_5.1.2e |pevraagd om te kijken of ze nog met meer concreetheid kan aangeven waarom het MIT zo

groot is als het is en wat ze gaan doen. 5.1.2e ik weet niet precies wie er overigens nog met dit onderwerp

bezig is, maar niemand stuurt iets naar M toe zonder dat wi hier met elkaar over hebben gesproken. Dus dfez niet, en andere

ook niet. Ik heb met steun van|512e| en|_5.1.2e afgesproken geen zin meer te hebben om mij aan welk format dan ook te

gaan houden. Ik wil ons eigen verhaal vertellen. M kijkt naar ons om dit goed te krijgen.

3) De procedure bespreking in de MR moet nog praktisch geregeld worden. Ik doe morgen zelf nog een paar telefoontjes
(0.a naar wil even zelf beeld en geluid hebben bij wat M nu al wel of niet voor elkaar heeft bij de

Ministerraad als het gaat om de aanwezigheid van gasten) maar dan zullen we het praktisch moeten maken[__5.12e|we
willen je absoluut en zeker bij het gesprek met de fractievoorzitters hebben. Dat zal waarschijnlijk de maandag na de

bespreking in de MR zijn.

4) aan het analyseren wie wat moet hebben om dit erdoor te krijgen bij de MR en/of bij de fractievoorzitters.

CDA en kennelijk nog steeds VVD zijn voor het MIT (let‘s hope so), CU is onduidelijk en D66 doet alleen preventie. De

£]vroeg vriendelijk of wij (dgpv) enig vertrouwen hadden in de preventie aanpak...Tja, ik heb het maar ondersteund.
512e!

krijet een apart moment over bewaken en beveiligen met de fractievoorzitters maar dan is het ook de bedoeling dat hij
voor het MIT gaat pleiten.

5) IRF bij monde van[_&1.2e |[ 51.2e | is vrij overzichtelik in haar stellingname. Het is niet haar call. Ze gaat het evident

ons moeilijk maken maar uiteindelijk zal ze dus de plannen van een zodanig advies voorzien dat politiek er een haakje is

voor het overnemen, als ook voor het afwiyzen.

6) Minister wilde dat we een slim plan bedenken om zowel SBO als ook LOVP aan onze zijde te krijgen. Hij vindt het

LOVP belangrijker maar goed dat terzijde. 24gaat daarover nadenken. Ondertussen en aanvullend daarop is het misschien

goed dat we de leden van het SBO en het LOVP die we al aan de voorkant kunnen benaderen dat ook actief te doen. Zeker

in het SBO zit ongeveer de helft van de stuurgroep MIT. Die zouden aan de positieve kant van de streep moeten trekken.

Onze handelwijze naar[sz hesli ervoor gezorgd dat het MIT in het LOVP waarschiynlijk geen groot

discussiepunt meer zal zijn; al was het maar dat ze wat teleurgesteld zijn over het gebrek aan informatie over de andere

pilers.

Met vriendelijke groeten,
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5,1.2e

Ministerie van Just en Veiligh

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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To: [eB gi BO /OGPenviPPMIEBE 54.2e  |@minjenv.nlj:[ _5.1.2e — |@politie.n'[__5.1.2e—_ |@politie.nl]
Ce: $.1.2e | }12¢) 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC 5.1.26 @minjenv.nl]; 5.1.2e REE 5.12e] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e — |@minjenv.nl]
From: 5.4.2e

| $+ [512] - BD/DGPenW/PPBT

Sent: Tue 3/3/2020 8:58:02 AM

Subject: FW: beleidsbrief

Received: Tue 3/3/2020 8:58:03 AM

Hoewel ik niet onmiddellijk de zorg begrijp, is het kennelijk nog een ding. Wat is julllie advies aan mij? Kunnen we het

beter onderbouwen, of passen we pragmatisch de opbouwreeks aan om wat meer comfort aan de buitenkant te vergroten?

Met vriendelijke groeten,

6.1.26 |[s+2|,[ 6.1.28

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2€ @ minjenv.nl

www,rijksoverheid.nli/ienv

Van: | 61] 6.1.26 | [5.1.2e |. - BD/DFEZ/CBU/ChusterB < 5.1.2¢ @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 9:10 AM

Aan:| 5.7.2e
|,

‘| [512+], -BD/DGPenV/PPBT 4 5.1.2e@ (@minjenv.ul>

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste[ [5.1.26]
Zic de mailwisscling hicronder.

De vraag vari-+2gaat dus over de fte-opbouw van het MIT.

Groet,

Vane| ae] °|. - BD/DFEZ/BKB

Verzonden: maandag 2 maart 2020 17:53

Aan:| 84] 5.4.2e _ |, F124, [5.4.2e |, - BD/DFEZ/CBU/Cluster B

ce:| 5.1.2e
|

- BD/DFEZ/CBU/ClusterB ;|_§.1.2e )b124,[512e),- BD/DFEZ/CBU/Cluster A;|__&12e _ |ap/DFEZ/BKB
Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste

Zie onderstaande mailwisseling en het plaatje van fte-opbouw MIT. Dat plaatje vind ik qua fasering kwetsbaar en komt dus niet in

de keer op keer gevraagde harde onderbouwing waar IRF geen bres in kan schieten. We kunnen echter niet op eigen houtje deze

fasering aanpessen, [5.1.26] is op de hoogte en hiermee eens maar we komen nu in een stadium dat het beeld stil gaat komen te
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staan. Zou jij, in afstemming met
| op korte termijn kunnen kijken of we hier stappen kunnen zetten maw het voorstel van

qua fasering aanvaard kunnen krijgen door DGP&V? Mocht dat niet lukken dan wil ik deze kwetsbaarheid met liefde laten

weten aan de minister als wij woensdag een volgende versie van de beleidsbrief naar BBR en BWL sturen.

Groet

van: [ 6.1.28 |,5+24,[5.42e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ¢_51.2e |@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 17:31

Aan:| 5.1.2¢ fred [124] - BD/DFEZ/BKB d §.1.2e @minjenv.nl>;| 5.1.2 fel, - BD/DRC d §.1.2e |@minjenv.nl>;| §12e
|

pad, 5.1.28
|,

- BD/DRC/GC < 5.1.26 |@ minjenv.n|>
Onderwerp: RE: beleidsbrief

Eens.

Dat is ook mijn punt: de oploop is m.i. niet realistisch. Heb ik ook als risico benoemd in mijn stukje in nota aan minister die ik jullie gisteren

mailde.

Ik zou overigens ook niet direct weten wat het wél moet zijn.

Mijn voorstel zou zijn om het gelijk te trekken met eerdere oploop die we ook bij andere reeksen gebruiken:
10% in 2020 (zit nu ook in gehonoreerde incidentele claim),

35% in 2021,

65% in 2022,
90% in 2023 en

100% in 2024,

Wellicht dit punt nog eens benadrukken bij minister a.s. maandag.

Ik zit maandag in R’dam: werkbezoek ondermijning met IRF. Anders nog even telefonisch contact?

,-BD/DFEZ/BKB-{ 5.1.2 ||@minjenv.ni>
rijdag 28 februari 2020 16:39

BD/DFEZ/CBU/Cluster Aq 5.1.2e |@minjenv.nl>;[ §.12e |}. -BD/DRC 4 8.4.2|@minjenv.nl>;
.-BD/DRC/GC 4 5.1.2e — |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Beste[51.24
Ik word niet echt vrolijk van onderstaande tabel: inderdaad wel een specifieke interpretatie van mijn vergelijking met de fasering van de RA-

middelen politie die natuurlijk ook niet alleen maar betrekking hadden op formatie-uitbreiding. Maar ik vind deze tabel richting IRF kwetsbaar:

je bouwt in 2021 volledige capaciteit voor tactiek, expertise etc op maar er is nog geen formatie om met al die tactiek, intelligence etc iets uit te

voeren. Nogmaals, als je mij om harde onderbouwing vraagt waar IRF niets op af kan dingen dan vind ik dit niet heel overtuigend.

Groet

a 6.1.28
|, s124,[5120], - BD/DFEZ/CBU/Cluster Aq 51.2e|@minienv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:19

Aan:[ 5.1.2e |124[542¢]- BD/DFEZ/BKB 5.1.2e — |@minjenv.nl>;| 6.1.2e |, $12} -BD/DRC¢_6.1.2e |@minjenv.nl>;[|_ 5.12e
|,

fro], [8.4.2e
| -BD/pRc/ec<{_812e — |@minjenv.n>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Dat de oploop bij MIT/politie lager is dan of poltloodschets en/of RA is een woordspel.

Men begint volgens het overzicht pas in 2022 met werven van formatie, maar daarvoor bouwt men al hee! snel formatie op tbv intel, expertise,

tactiek, etc.

Dat is ook personeel dat moet worden geworden/ingehuurd of wat dan ook. Beetje schuivende panelen zo.

MIT (fte)

2020 2021 2022 2023

Politie 48 161 219 273

formatie (e) (4) 197 246

TCI, OT, WOD ie) (2) fe)

intel 8 25 0

Expertise 4 20 ie)

Tactiek 8 20 ie)
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Ondersteunend aan het MIT (e) 40 (e) o

Inhuur 28 46 22 27

Programmakosten, wervingscapaciteit, IV-kasten/werkplekken (e) ie} ie) 0

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:44

Aan;| 5.1.2e | f+], - BD/DRC q_§.1.2e _|@minjenv.nl>

cc; 5.1.2e | f124 [5420], - BD/DFEZ/CBU/Cluster Aq 5.1.2e |@minjenvni>;| 61.22 |)

§.1.2e |@minienvnl>;| 5.1.2e | BD/DFEZ/BKB q 5.1.2e  |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

In brief heb ik bij de reeks voor ondermijning nadrukkelijk (in blokletters) gezet “onder voorbehoud van omvang en fasering”. Elke ronde nieuwe

cijfers werkt verwarrend, maar ik heb geen twijfel dat dit onderwerp aan de orde komt.

Ik blijf van mening dat structurele omvang van bijna 5*55mIn je case niet versterkt, hoe goed je het ook denkt te kunnen onderbouwen. Maar

tegelijkertijd kan ik niet onderbouwen dat MIT ook prima kan functioneren met 10% of 20% minder capaciteit.

Ik wijs er nog even op dat de fasering van de extra middelen voor politie in het RA als volgt was. Ik vind de huidige fasering niet overtuigend
ondanks de stelling van dat infasering MIT langzamer zou zijn dan RA.

2018 2019 2020 2021

RA-middelen pelitie 154 210 244 267

- BD/DFEZ/CBU/Cluster B

Groet

Van: a,-BD/DRCq_5.1.2e |@minjenv.nl>
Verzonde lag 28 februari 2020 09:28

BD/DFEZ/BKB 4 5.1.2¢ (@minjenv.nl>
- BD/DFEZ/CBU/Cluster A 4 §.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: beleidsbrief

Ik zie dat in de beleidsbrief de claim op 250 min staat en niet op 269 mln, waar we nu staan inmiddels. Wordt dit mondeling wel meegenomen

bij bespreking?

Groet,
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To: 5.12e _|,fiak[ $.1.2e
| -BD/DRC/GCL__§.12e _|@minjenv.ni: 5.1.28 |

BD/DGPenV/PPM/EBF[ _5.1.2e  |@minjenv.niJ;| 5.1.2e  |@politien!|__5.1.2e _|@politie.nl]
Ce: 5.1.28 512e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e  |@minjenv.nl]

From: | Je12e]. - BD/DGPenWPPBT

Sent: Tue 3/3/2020 10:22:17 AM

Subject: RE: beleidsbrief

Received: Tue 3/3/2020 10:22:18 AM

Ben helemaal voor een pragmatische oplossing maar dan moeten wel precies begrepen hebben waar de zorg van dfez zit. Ik

krijg van|__5.1.2e nu te horen dat dfez kennelijk zich afvraagt waarom bedragen in 2020 - 2021 staan

opgenomen voor allerlei vormen van expertise, terwijl de formatiereeks pas in 2022 begint te lopen. De eerste twee jaar is

formatieuitbreiding 0 fte. Als dat de vraag is dan is het antwoord dat dit een bewuste keuze is die voortvloeit uit de afspraak
om zo weinig als mogelijk te kanabaliseren op bestaande politiecapaciteit (ervaren krachten die dan vooral in de regio‘s
vacature ruunte achterlaten. Het tydelijke effect daarvan 1s dat terw1jl het MIT wordt versterkt, de andere eenheden worden

verzwakt (al is dat zoals gezegd maar tijdelijk). Als de zorg is dat we te hard beginnen in 22 en te snel in 23 stygen naar het

eindplaatje 24 dan kan dat wat mi betreft wat rustiger starten om daarna wat harder te groeien, als we maar het moment in

tid waarop het op orde moet zijn, met gaan verschuiven.

Met vriendelijke groeten,

$.1.2e
|,

5.1.28

Ministerie van Jus en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Van:| 6.1.28, [ 5.1.2¢ |, -BD/DRC/GC4{__5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 10:39 AM

Aan:| 5722 [1] +2].-BD/DGPenV/PPBT 45-122 |@minjenv.ul>.¥ 5.1.26 - BD/DGPenV/PPM/EBF

@minjenv.nl>, 5.1.2¢ \@politie.nl' 4 5.1.2e  |@politienl>
Kopie: | 8.1.2 | $1} [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: beleidsbrief

§)5.1.2e

$.1.2e  |@minjenv.ul>

Gisteren even met| 5.1.2e |hierover gesproken: de opbouw is best ambitieus.

Naar mijn mening kiezen voor de pragmatische oplossing: opbouwreeks conform advies DFEZ. Als er structurele middelen komen, maakt de

opbouw niet meer uit.

Groet,| 5.1.2e

: #124, 124], - BD/DGPenV/PPBT
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Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 09:58

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Hoewel ik niet onmiddellijk de zorg begrijp, is het kennelijk nog een ding. Wat is julllie advies aan mij? Kunnen we het

beter onderbouwen, of passen we pragmatisch de opbouwreeks aan om wat meer comfort aan de buitenkant te

vergroten?

Met vriendelijke groeten,

[8.1.2¢| fes2e], | 6.1.20

§.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www, rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1 | §.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B 5.1.2e @ minjenv.nl>

dinsdag 03 mrt. 2020 9:10 AM

-BD/DGPenV/PPBT {__51.2e |@minjenv.nl>
: beleidsbriefOnderwerp:

Beste

Zie de mailwisseling hieronder.

De vraag va[p.1.2egaat dus over de fte-opbouw van het MIT.

Groet

5.1.2

Van: | 5.1.2e |, f124,[51.2e,- BD/DFEZ/BKB. 4 8.1.2e — |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 2 maart 2020 17:53

Aan: | 5.4] 61.2e |, bad [5.1.2e], - BD/DFEZ/CBU/ClusterB < 5.1.2e @minjenv.nl>

cc:| 5.1.2 [4 - BD/DFEZ/CBU/Cluster B<{_5.1.2e |@minjenv.nl>;[ 5.1.2e |,+24,[512e],- BD/DFEZ/CBU/Cluster A
5.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.22 | BD/DFEZ/BKB ¢ 5.1.2e  (@minjenv.n|>

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste [5.1.2e]
Zie onderstaande mailwisseling en het plaatje van fte-opbouw MIT. Dat plaatje vind ik qua fasering kwetsbaar en komt dus niet in

de keer op keer gevraagde harde onderbouwing waar IRF geen bres in kan schieten. We kunnen echter niet op eigen houtje deze

fasering aanpassen. [8.1.2e| is op de hoogte en hiermee eens maar we komen nu in een stadium dat het beeld stil gaat komen te

staan. Zou jij, in afstemming met|6.1.2¢, op korte termijn kunnen kijken of we hier stappen kunnen zetten maw het voorstel van

qua fasering aanvaard kunnen krijgen door DGP&V? Mocht dat niet lukken dan wil ik deze kwetsbaarheid met liefde laten

weten aan de minister als wij woensdag een volgende versie van de beleidsbrief naar BBR en BWL sturen.

Groet

Van: s124,[5412e), - BD/DFEZ/CBU/Cluster Aq §1.2e|@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 17:31
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Aan:| 51.2e [124 [512¢.-BD/DFEZ/BKB <4 5.1.2e — |@minjenv.nl>;| 5-12e $12} -BD/DRC 4 _512e |@minjenv.nl>;| 512e
|,

fraf,] 6.1.22
| -BD/DRC/GC<{_§.12e — |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Eens.

Dat is ook mijn punt: de oploop is m.i. niet realistisch. Heb ik ook als risico benoemd in mijn stukje in nota aan minister die ik jullie gisteren

mailde.

Ik zou overigens ook niet direct weten wat het wél moet zijn.

Mijn voorstel zou zijn om het gelijk te trekken met eerdere oploop die we ook bij andere reeksen gebruiken:
10% in 2020 (zit nu ook in gehonoreerde incidentele claim),
35% in 2021,

65% in 2022,

90% in 2023 en

100% in 2024.

Wellicht dit punt nog eens benadrukken bij minister a.s. maandag.
Ik zit maandag in R’dam: werkbezoek ondermijning met IRF. Anders nog even telefonisch contact?

bruari 2020 16:39

|

- BD/DFEZ/CBU/ClusterA 5.1.2e |@minjenv.nl>;[ 5.12e | $1}
|-BD/DRC/GC| —5.1.2e — |@minjenv.nl>

- BD/DRC ¢{ 542e | @minjenv.nl>;

Ik word niet echt vrolijk van onderstaande tabel: inderdaad wel een specifieke interpretatie van mijn vergelijking met de fasering van de RA-

middelen politie die natuurlijk ook niet alleen maar betrekking hadden op formatie-uitbreiding. Maar ik vind deze tabel richting IRF kwetsbaar:

je bouwt in 2021 volledige capaciteit voor tactiek, expertise etc op maar er is nog geen formatie om met al die tactiek, intelligence etc iets uit te

voeren. Nogmaals, als je mij om harde onderbouwing vraagt waar IRF niets op af kan dingen dan vind ik dit niet heel overtuigend.
Groet

|.

- BD/DFEZ/CBU/Cluster A §1.2e|@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:19

Aan:| 5.1.2e |p12d[512e],- BD/DFEZ/BKB <4 5.1.2 — |@minjenv.ni>;[ 5.1-2e |, fra}
fred [6.4.2e

| -Bp/pRc/ac<|_512e — |@minjenv.n>
Onderwerp: RE: beleidsbrief

Dat de oploop bij MIT/politie lager is dan of poltloodschets en/of RAiseen woordspel.
Men begint volgens het overzicht pas in 2022 met werven van formatie, maar daarvoor bouwt men al hee! snel formatie op tbv intel, expertise,

tactiek, etc.

is ook personeel dat moct worden geworden/ingehuurd of wat dan ook. Beetje schuivende panclen zo.

-BD/DRC ¢ 5.1.2@ |@minjenv.nil>;| 5.1.2¢
|

MIT (fte)

2020 2021 2022 2023

Politie 48 161 219 273

formatie (e) (2) 197 246

TCI, OT, WOD 0 (e) io) (9)

intel 8 35 ie) (é)

Expertise 4 20 0 0

Tactiek 8 20 0 o

Ondersteunend aan het MIT 0 40 io) (9)

Inhuur 28 46 22 27

Programmakosten, wervingscapaciteit, IV-kasten/werkplekken 0 0 [e) 0
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Van: 2c). - BD/DFEZ/BKB ¢__ 5.1.28|@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:44

Aan:| 5.1.2e bah - BD/DRC q 5.1.2e  |@minjenv.nl>

cc:[ 3.1.26 | 124 [5.1.2e), - BD/DFEZ/CBU/Cluster A q_5.1.2e |@minjenv.nl>;[ 6.1.22 |,{14 - BD/DFEZ/CBU/Cluster B

4 5.1.2e  |@minjenv.nl>; 5§.1.2e i BD/DFEZ/BKB q 5.1.2e [@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

In brief heb ik bij de reeks voor ondermijning nadrukkelijk (in blokletters) gezet “onder voorbehoud van omvang en fasering”. Elke ronde nieuwe

cijfers werkt verwarrend, maar ik heb geen twijfel dat dit onderwerp aan de orde komt.

Ik blijf van mening dat structurele omvang van bijna 5*55mIin je case niet versterkt, hoe goed je het ook denkt te kunnen onderbouwen, Maar

tegelijkertijd kan ik niet onderbouwen dat MIT ook prima kan functioneren met 10% of 20% minder capaciteit.

ring van de extra middelen voor politie in het RA als volgt was. Ik vind de huidige fasering niet overtuigendIk wijs er nog even op dat ce fa

ondanks de stelling van dat infasering MIT langzamer zou zijn dan RA.

2018 2019 2020 2021

RA-middelen politie 154 210 244 267

Groet

-BD/DRC{ 6.1.28 |@minjenv.nl>
rijdag 28 februari 2020 09:28

[+24], - BD/DFEZ/BKB4 5.1.2e — |@minjenv.ni>

4. [5.1.2¢], - BD/DFFZ/CBU/ClusterA q_§.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: beleidsbrief

Dagp+24
Ik zie dat in de beleidsbrief de claim op 250 min staat en niet op 269 mln, waar we nu staan inmiddels. Wordt dit mondeling wel meegenomen

bij bespreking?

Groet,

=
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To: [8.1.2e| [5.1.2e]-BD/DCOM/C&RI6.1.22 |@minjenv.ni]; [.1-2e|, [512] -

Bprorcico{ 6125 laminenv.nil; [5.4.2e|,
- BD/DRCL_§.1.2e @minjenv.nlJ; 52¢,| 5.1.26 |-BD/DGRR/STAFI 5.12e  |@minjenv.ni; | 5.12e d-

EDIDRCIGCH 5.1.2e — |@minjenv.nl]; | 5.1.2e |, |:12.,-BD/DRC/GC[__5.1.2e |@minjenv.nl];[_5.1.2e _, 124[5.1 Ze. -

BD/DFEZ/CBU/Cluster All 5.1.2e |@minjenv.nl]; IE 1.28 |, F+24 [2]. - BD/DRC/GCIL_5.1.2e _|@minjenv.nl]; 8.1.2¢

5.1.2€ 5.1.2€BD/PPAC[__5.1.2e |@minjenv.nl]; | 5.1.2e |, 124 [5.1.2e],-BD/DGPenWPPBT/PBO[ @minjenv.nl];
BD/DRCIGCI_5. @minjenv.nl]:[5- . -BD/DRC/GC[__5.1.2e

@minjenv nl} 5.1.2e aE
12),

BD/DVBIIVI___ 5.1. @minjenv.nl]; 5.1. - BD/DVB/BA| 5.1.2¢ @minjenv.ni]; | 5.1.2e |, f2 5128], -

BD/PBBI 5.1.2e — [@nctv. minjenv.nl];|__§.1.2¢ fia}. Fe.- BD/DVBAVI_5.1.2e  |@minjenv.ni]___5 126 -

BD/DVBIBA[_5.1.2e— |@minjenv.nl]
From: |S128| fot - BD/DRC/GC

Sent: Tue 3/3/2020 3:54:09 PM
Subject: Breed offensief stukken voor SBO morgen

Received: Tue 3/3/2020 3:54:10 PM

Breed offensief voor SBO 4 maart 2020 pdf

Breed offensief voor SBO 4 maart 2020 pdf

Collega’s,

Bij deze de stukken die volgens afspraak naar SBO (in pdf vorm) zijn gestuurd.

Groet,
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Effectieve

aanpak van de

georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit

Het duurzaam

verstoren van

ondermijnende
bedrijfsprocessen

-

‘00k in het

buitenland- door het

structureel

opsporen en

ontmantelen van

criminele

netwerken, het

oppakken van

kopstukken, het in

beslag nemen van

crimineel vermogen

voor de

verschillende

afpakdoeleinden,
het opwerpen van

barriéres voor

crimineel handelen

en voor het

crimineel geld.

Oprollen,
afpakken én

voorkomen Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat

(inter )nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7

‘onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD,
KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek.

- MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten)
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke

Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties
en worden tewerkgesteld bij het MIT.

- MIT heeft internationale slagkracht en geen ‘brandweerfunctie’.
- Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek

en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op
digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD),
observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen

(TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder

inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van

waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC),
- MIT opereert vanuit 6én intelligencebeeld, met één strategie en breed palet

interventies.

Seale net edMIT:Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem-
en/of fenomeen- en vermagensgericht.

-  Gerichte aanpak op de onderliggende financiéle structuren (beeld van

criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als

underground banking en digitale betalingsplatforms.
-

 Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaert te brengen, bewijs te

vergaren, galdstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken.
-  Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsubjecten en

systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiéle

en digitale- facilitators),
- In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke

strategievorming, joint targetting van high value targets or places, JIT’s,
asset recovery, samenwerking derde landen.

-  Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en

daardoor hun ‘uitvluchten’ uit handen te slaan,
-  Bezien mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD

en MIVD.

Directeorganisatie-effectenMIT (versterking)
-

 Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie,

Belastingdienst MKB en Douane.

Vitbreiding Riiksrecherche (versterkina)
-

 Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere

strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om

verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
> Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken.
- Door relevante informatie RR verkrijgt het MIT inzicht in de patronen,

(gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar

(drugs)criminelen handig gebruik van maken.

Gezamenlijke intelligencevoorziening / data

warehouse.

Een up to date internationaal intelligencebeeld

heel
uit te werken, denk aan meer:

Tnzichtin criminele bedrijfsprocessen en in

kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door

aantonen / blootleggen van een x aantal

geidentificeerde kwetsbaarheden in criminele

bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur;
Verstoringsmomenten in- en manieren van- criminele

bedrijfsprocessen;
Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in

binnen- en buitenland; beslag door anderen in

binnen- en buitenland door inzet van het MIT;

incassoresultaat);
Samenwerkingsverbanden met banken;

Ontmantelingen van systemen van underground

banking;
Geidentificeerde ‘belastingparadijzen’;
Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB;

Bestuurlijke rapportages;

Samenwerkingsprojecten met private partners;
Titel V onderzoeken;
Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte csv’s);
Aangepakte kopstukken, facilitators en

machtsposities;
Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT’s en

parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte
fenomenen;
Beslag op verdovende middelen, wapens,

gegevensdragers (digitaal beslag);
Doorzoekingen en aantal dcorzoekingen met

Advanced Search- en EOD-capaciteit;
Inzicht in verband fte’s - resultaat;
Inzicht in good en worst practices multidisciplinaire

samenwerking;

Vliegwiel voor veranderingen binnen en tussen

dealnemende organisaties;
Etc.

Meer:

Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche;
Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of

criminaliteit te voorkomen.

Effectieve

aanpak van de

georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit

0180

Zo goed mogelijk en

samenhangend
gebruik van kennis

en expertise

Oprollen en

afpakken
Landelijk en internationaal (nieuw)
A. Strategisch
Creéren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit die de huidige versnipperde
kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt

voor MIT en andere partners.

B. Tactisch

Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor

geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de recionale

@

 Strategisch

Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht

geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in

fenomenen van ondermijning ten behoeve van

prioritering langere termijn van het MIT en andere

partners,

Tactisch

effectievere integrale aanpak op geprioriteerde

fenomenen, Concrete doorvertaling van strategisch
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(RIEC’s) a la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en

bestuursrechtelijk aanpak.

Verbinding landelijk-regionaal (versterking)
C. ICT RIEC's

Investeren in toekomstbestendige [CT-voorziening voor RICC'’s en met hun

partners.

D. RIEC'’s

Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC’s en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan

de toenemende vraag. Verstevigen basis, werven benodigde expertise en borgen
rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te

belasten.

beeld in tactisch handclen naar voorbeeld van de

landelijke aanpak OMG's.
- Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis,

inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en

landelijk overleg.

C. ICT RIEC’s
-  Versterking en zorgvuldiger delen van informatie.

Huidige ICT voorziening kan uitbreiding kan maar

beperkt aan, dus voorkomen stagnatie.

D. RIEC's
- Met deze investeringen zullen zowel de verwachte

keteneffecten gecompenseerd kunnen worden

(toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook

voor allie gemeenten terug vait.
- Goede borging informatiedeling tussen regionaal en

landelijk niveau.
- Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke

aanpak.

Effectieve

aanpak van de

georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit

Kwaliteits-

verbetering van de

brede

ondermijnings-

aanpak inclusief

aanpak financiéle

stromen

Oprollen,
afpakken en

voorkomen

Afpakken en financiéle stromen

-  Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD’en en OM,
0.a. ketenvoorziening vermogensdossiers.

- Continue vermogensmonitor inregelen
-  Bevriezingsbeslag toepassen

Directe strafrechtketeneffecten MIT

Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB,
NFI.

Aanpak illegale wapens
Publiekscommunicatie en inleveracties, en uitbreiding specialistische capaciteit.

WwoD
-  Inrichten rechtshulpteam t.

-  Inrichten OVC-functionaliteit.

internationale samenwerking bij inzet WOD,

Wetgevingsagenda
-

Implementatie modelprotocol informatie-uitwisseling
-  Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling

Samenwerkingsverbanden

Internationale samenwerking en kennisopbouw
-  Intensievere samenwerking op het viak van preventie en intelligence.
-

 Versterking informatie-uitwisseling Cariben en Kustwacht Cariben.
= Uitvoering kennisagenda

Afpakken en financiéle stromen

-  Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds

verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners
naar dat vermogen.

-  Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van

hoge geldelijke sancties, inclusief toename van

concrete afpakmogelijkheden om deze sancties ten

uitvoer te leggen.
- Meer afgepakt vermogen.
-  Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een

effectievere financiéle aanpak wordt gefaciliteerd.
-  Betere opvolging van OT- en VT-meldingen.
-  Aangetroffen vermogen kan met bevriezingsbeslag

worden vastgehouden en via een deurwaarder worden

uitgewonnen
-  Kennis en expertise verbeteren en delen over

afpakmogelijkheden op basis van resultaten.

Directe strafrechtketeneffecten MIT
-

Adequate opvolging van de zaken en interventies die

door het MIT worden gepleegd, door de gehele
strafrechtsketen heen.

Aanpak illegale wapens
- Minder wapens in omloop en minder acceptatie

omtrent wapenbezig in risicowijken
-  Versterking van de expertise wat bijdraagt aan

effectievere opsporing in wapenonderzoeken

Effectievere inzet WOD, door middel van:

-  Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename

inkomende rechtshulpverzoeken, waardoor meer

ruimte ontstaat voor reguliere WOD-trajecten.
- Meer magelijkheden voor transparantie bij

verantwoording (in strafproces) over inzet van werken

onder dekmantel.

Wetgevingsagenda
-  Effectievere infarmatiedeling binnen gemeenten en

binnen samenwerkingsverbanden,

Internationale samenwerking en kennisopbouw
- Betere gezamenlijke strategie en betere

informatiedeling in internationaal verband_
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-

Upstream disruption door effectievere inzet van de

Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen
-  smokkel over zee.



Voorkomen | Voorkomen van | Voorkomen De aanpak van georganiseerde misdaad __ | Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico

criminele het afglijden van vraagt om een gecrganiseerde overheid hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies

carriére Jongeren en en een integrale aanpak. Preventie is hier | en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot

jongeren Jongvolwassenen een belangrijk onderdeel van. De integrale | jongyolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en

naar de preventieve aanpak van ondermijnende hat bieden van toekomstperspectief.
criminaliteit of het criminaliteit is gericht op de inzet van

verder opklimmen enerzijds bewezen dadergerichte Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal

op de weg naar interventies en anderzijds het versterken | interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve
ondermijning van lokale aanpakken en vernieuwing door | aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het

middel van innovatieve maatregelen. Sociaal domein..

we
worden ingezet in de Concrete resultaten zijn onder andere:

wijk.

© het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale

wijkstructuur (aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent’)Bewezen effectieve maatregele!
-  Intensieve persoonsgerichte o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of

benadering, nadrukkelijk gericht op grensoverschrijdend gedray en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit

jongeren die op de grens zitten van
terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.)

overlast en delict
© samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden

© Praventie ondermijning vanuit het

basis- en voortgezet onderwijs

(Gelijke Kansen Alliantie:

en buurten (aanpak multiproblematiek)
© het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudia

bijscholing, vrijspelen leraren, Maatwerk) .

regiobijeenkomsten, ontwikkelen © het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak)

lesmateriaal, o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk

burgerschapsactiviteiten) o het versterken van de verbinding van het social en veiligheidsdomein (‘ontschotting’)
o Jongerenwerk in gemeenten
o Aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je

Bent’ (12-18 jaar)
o  Gedragsinterventies voor kinderen

(12-) vergelijkbaar met PIT,

BASTAI, Alles Kidzzz. etc.

ev Aanpak multiproblematiek
o Top X-aanpak
o Aanpak jongeren in beeld

(jongeren zonder startkwalificatie)
oe Aanpak verdienmodel kwetsbare

doelgroepen
eo Citydeal Eenvoudig Maatwerk

© Aanpak criminele jeugdgroepen
o ~©Wijkgerichte aanpak landelijke

stuurgroep interventieteams (LSI)

ter verbinding van het sociaal en

veiligheidsdomein

- Maatregelen integrale gebiedsgerichte
aanpak/ wijkaanpak (0.a. inzet

wijkregisseurs, lokale projecten
gemeenten)

= Trainingen voor professionals in de

wijk (herkennen signalen
ondermijning)

-

 Slachtoffergerichte maatregelen voor

bepaalde doelgroepen (migranten,
LVB, Student Alert)

-  Preventieve maatregelen voor lokale

winkelgebieden en bedrijventerreinen
-  Landelijke bewustwordingscampagne

ondermijning

oe Onderzoek ‘blinde vlek’: analyse
van de problematiek achter

drugsrunners en verharding en

0180
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betrokkenheid van minderjarigen in

drugshandel
o Nader onderzoek naar effecten en

werkzame factoren

o Criminele inmenging in de

amateursport

Zo weinig

mogelijk
harddrugs-

gebrulk In

Nederland

Een substantieel

lager
acceptatieniveau
van drugsgebrulk
in Nederland

Voorkomen Publiekscommunicatie (campagne)
Onderzoek onder gemeenten naar de

voorwaarden waaronder

evenementen-vergunningen worden

verstrekt

‘Start publiekscommunicatie
Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.
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Bewaken
en

Beveiligen

Bieden van

adequate
beveiligingsmaat

regelen en

weerbaarheid

aan

functionarissen

en getuigen die

zich inzetten

voor een

functionerende

rechtsstaat en

de (verstevigde)

aanpak van de

georganiseerde
criminaliteit .

We versterken

en flexibiliseren

het stelsel van

Bewaken en

Beveiligen om

tijdig adequate
beveiligingsmaat

regelen te

kunnen inzetten

als er sprake is

van dreiging,
risico en

mogelijk

geweld.

Bescherming en

weerbaarheid is

rand-

voorwaardelijk
voor het

functioneren van

de rechtsstaat

en het breed

offensief tegen
de

geo! ganiseer de
criminaliteit.

‘

Versterking uitvoerina:
- Bewaken en beveiligen teams (120

FTE politie)
-

Capaciteit uitlezen cameratoezicht
-

 Flexibilisering rijksdomein hoge

dreiging (twee concepten:
bedreigden onvindbaar maken en

persoonsbeveiliging KMar)
-  Informatievoorziening
= Gezag (OM, NCTV) en

meaalregelenadvies (Politie, KMat)
-  Versterken kwantitatieve en

kwalitatieve ultvoering (capaciteit
voor (alternatieve)
beveiligingsconcepten)

Versterking stelsel:
-

Analyse stelsel t.b.v. het

toekomstbestendig functioneren ,

waaronder bezien en implementeren,
in welke gevallen en mate

voorstelbare dreiging bepelend is

voor treffen van

beveiligingsmaatregelen.
-  Structurele kwaliteitsontwikkeling

en kennisberging.

- Weerbaarheidsfonds
~  Capaciteit t.b.v.

personeelsbeveiligingsbeleid

beroepsgroepen
Veiligheidsmaatreaelen kroon igen:

Uitbreiding beschikbare

begeleidingscapaciteit en

beveiligingsmaterieel (incl. safehouses)
voor kroongetuigen en

getuigenbescherming

Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, pi

NCTV worden gemaakt.
Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel

bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is yoor

treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid

Weerbaarheidsfonds, eenmalig
Capaciteit t.b v. versnelling antwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid

bervepsgroepert
Capaciteit t.b.v, flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen
Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie

Capaciteil t.b.v, maatregelenadviseuts en aciviseurs gezagen

je, KMar en

Een veilige
rechtsgang en

een effectieve

en veilige
tenuitvoer-

legging van

straffen

Bieden van

adequate
beveiligingsmaat
regelen en

weerbaarheids-

maatregelen.
Inzichtelij
maken en

yoorkomen van

crimineel

handelen in

detentie

Voorkomen Extra beveiligde zittingszalen:
-  Zittingscapactteit voor extra

beveiligde zittingen, door bouw

geheel nieuwe zittingslocatie.
Werkgeversmaatregelen beveiliging:
-  Materiele beveiligings- en

bewustwordingsmaatregelen bij
verschillende beroepsgroepen (OM,

2M, bestuur, BD, DJI, Reclassering).
Dil/Spreiding netwerken:
-

 Inrichting kleinschelige
toezichtsafdelingen op GVM-hoog
locaties DJL

~

 Inrichting bureaus veiligheid en

intelligence bij GVM-hoog locaties.
> Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog

locaties
-  Inrichten extra beveiligde DJI-

afdeling bij zittingsiocatie Schiphol.

Werkgeversmaatregelen bev:

DII/Spr

Extra beveiligde zittingszalen
Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken

iJ

Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en opsporing

van/handhaving bij aanpak ondermijning.

ig netwerken

Meerdere kleinschalige toezichtsafdelingen in PI’s, waardoor zwaardere criminelen gescheiden
en met een zwaarder toezichtsregime kunnen warden geplaatst. Hiermee wordt betere

spreiding en scheiding van gedetineerden uit ondermijningspopulatie gerealiseerd, wat

bijdraagt aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en/of de groei van criminele

netwerken in detentie.

Betere informatiepositie over criminele netwerken in detentie, wat bijdraagt aan zowel

opsporing als voorkomen voortgezet criminesl handelen.

Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties, waarmee illegale telefoons worden gevonden en

signalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld

van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten
blijven geven aan hun netwerk.

Minder risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal
Schiphol.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid ees—

Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Brief TK 18 oktober 2019:

Op landelijk niveau inzetten op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen;

oprollen, afpakken en voorkomen.

Maatregelen:

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Kennis & Inzicht

Versterken toekomstbestendige aanpak

-  Stelsel Bewaken en Beveiligen

Preventie

Tegengaan normalisering drugsgebruik
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Vernieuwend, aanvullend op

hetgeen er al is

8

Onder gezag Landelijk Parket en

Functioneel Parket

Intelligence

MIT
Gelabelde, HBO/WO

Landelijk Multidisciplinair
a

ete
MKB capaciteit, op één werkvloer

.
Interventieteam dat

Dauane

(inter)nationaal opereert Politie

KMar

FIOD

OM

Specialisme

0181

Doel

duurzaam verstoren van

ondermijnende criminele

bedrijfsprocessen

opwerpen van barriéres

voor crimineel handelen en

voor het verkrijgen van

crimineel geld

>
in beslag nemen van

crimineel vermogen

an
aanpakken van kopstukken



Doel MIT: duurzaam

verstoren criminele

(bedrijfs-)processen van

topcriminaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Informatieoverdracht

(— “~
sg HeaRea> Kennis en Expertise

-

Strategisch

secinectrecevacercamneneneants> io)

>

OM, Politie, FIOD, Belastingdienst MKB, KMar, Douane wy
cy iS

& ©
‘ er

a Internationaal D
Oo aS

[ag
MIT datawarehouse =|

= [===] + Tactische en operationele intelligence 1

a [_---] + Fenomeen-, netwerk- en subjectniveau ~~
fs

—
+ Intel wordt ingezet t.b.v. effectieve =

= Publiek: private
—

interventies i)
om samenwerking i

(a)

pWalx-iiitet-tatec} 23)

Financial Intelligence Unit - Nederland

Belastingdienst MKB

aS
Defensie

Pow, Douane
gab

208 io
FIOD

OM

Specialisme
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Ministerie van Justitie en Veiligheid ees—

Strategische fenomeensturing

Informatie -

iStemsenbeelieh

DLR 4x
p

DRR’s DPENBAAR MINISTERIE

FIOD

am Belastingdienst

Intelligence

organisaties
Koninklijke Marechaussee

0181
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Kennis en Expertise - Strategisch pes bat ae

Ministerie van Justitie en Veiligheid

\ RIEC-LIEC
Partners

Tactische
;

fenomeentafels

Werkwijze landelijke fenomeentafels
-  Problematiek in beeld brengen & duiden
-  Ontwikkelingen volgen/monitoren
-  Formuleren van één landelijke aanpak
- Coérdinatie van de aanpak
-  Opstellen handelingsperspectief &

handreikingen
-  Organiseren kennisbijeenkomsten
-  Adviseren van de Minister van JenV
a Ondersteunen van partners bij hun taak

Lokaal, regionaal & landelijk
- Good practices delen/zichtbaar maken
-  Jurisprudentie duiden

OPENBAAR MINISTERIE

pGLITIE
¥

RIEC-LIEC

FOD

Belastingdiers

A Koninklijke Marechaussee

A.

Mir

Belastingdienst NEB

Bovame

te

‘mar

B Belastingdienst

Focus op:
- Verstoren criminele structuren

- Integraal afpakken
- Handhaven publieke ruimte
- Weerbare overheid
- Internationale aanpak
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Ministerie van Justitie en Veiligheid eesos

Toekomstbestendige aanpak

Gerichte maatregelen om aanpak te versterken:

Kleinschalig toezicht risicocategorie

Afpakken crimineel vermogen: versterking door inzet technologie

Illegale wapens: campagnes en specialistische capaciteit

Werken Onder Dekmantel

Informatie-uitwisseling: implementatie modelprotocol en nieuwe

mogelijkheden WGS

Upstream disruption: versterking Kustwacht Cariben

Kennisagenda en monitoring



ie
Ministerie van Justitie en Veiligheid eesa

Stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

Versterking van de uitvoering

Meer basiscapaciteit beschikbaar voor bewaken en beveiligen: regionale flexteams en capaciteit om

24/7 camerabeelden uit te lezen

Flexibiliteit in beveiligingsconcepten bij hoge dreiging

Meer capaciteit en kwaliteit voor informatievoorziening, advisering over maatregelen en advisering
van gezagen

Versterking van de beroepsgroepen

Weerbaarheidsfonds voor beroepsgroepen

Capaciteit voor versnelling uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid

Versterking van het stelsel

Analyse toekomstbestendigheid stelsel Bewaken en Beveiligen en structurele kwaliteitsborging

Versterking stelsel Getuigenbescherming

Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel voor kroongetuigen en

getuigenbescherming
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Ministerie van Justitie en Veiligheid ees

Preventie

Analyse is basis

Voorkomen van criminele carriéres met focus op jeugd en jongvolwassenen

— Jeugd en families

- Op wijkniveau (leefomgeving)

+ 8 gemeenten

Lokale vertreksituatie en behoefte > Lokaal maatwerk

I Integrale sluitende aanpak

— Aanvullende maatregelen in de toekomst gebaseerd op informatie uit strategische intelligence unit

0181
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Persoonsgerichte
Landelijke

EF Val ey-1. bewustwordings

(AJB, PIT, campagne

multiproblematiek)
ondermijning

Jongerenwerk

1. Gericht

late (leg eles
de

bescherming jet etelo} a]
oorkomen van

relalaaliareyts

carriéres

ma CT-le (onime) °)
leefomgeving

strategisch

intelligence
unit

Tol ifore) |

rogramma’sprog

Alternatieven

jeugd, zoals

Verbinding Sport, stages etc.

sociaal domein

en veiligheid



Ministerie van Justitie en Veiligheid eesos

Tegengaan normalisering drugsgebruik

« Bewustwordingscampagne met als inzet minder drugsgebruik

+ Inventarisatie voorwaarden in evenementenvergunningen voor festivalorganisatoren m.b.t. het

tegengaan van drugsgebruik

« Ondersteuning lokale initiatieven, in het bijzonder de aanpak in Oost-Brabant om normalisering

van partydrugs tegen te gaan
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To: 6.1.2e][51.2e[2e|BD/DGPenWStafl__5.1.2e  |@minjenv.nl]

Ce: 5.12e [fo 2]
- BD/DGPenViPPBTL_5.126|_leminyeny

nlf [6.1.26| f12} [5.126],-BD/DGPenV/PPBT/PBOL_5.1.2e |@minjenv.niJ;[54.2e | Fred
- BO/DRC[_5.1.2e @minjenv.nl]; [5.1.26 |, bray, 24. -

BD/DRCIGC[_§.1.2e |@minjenv. nih 526] 2 f apiorcieoh. 8)12¢ J@minjenv.nt),[$42|BD/PPAC[_5.1.2e |@minjenv.nl
From: [512e| fal] 5.1.2e |

- BD/DRCIGC

Sent: Tae 3055020 4:sorbPM
Subject! LOVP: Overzicht maatregelen breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Received: Tue 3/3/2020 4:29:08 PM

Breed offensief voor LOVP 9 maart 2020.pdf

[3128|Naast de stukken van het MIT, hierbij het overzicht maatregelen breed offensief tegen georganiseerde,
ondermijnende criminaliteit voor het LOVP.

Er komt geen algemene notitie of oplegger. De brief aan TK van 18 oktober jl. is basis van dit offensief dat ter

bespreking in het LOVP voorligt.

Groet,
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Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Versie 3 maart 2020

0183



Effectieve

aanpak van de

georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit

Het duurzaam

verstoren van

ondermijnende
bedrijfsprocessen

-

‘00k in het

buitenland- door het

structureel

opsporen en

ontmantelen van

criminele

netwerken, het

oppakken van

kopstukken, het in

beslag nemen van

crimineel vermogen

voor de

verschillende

afpakdoeleinden,
het opwerpen van

barriéres voor

crimineel handelen

en voor het

crimineel geld.

Oprollen,
afpakken én

voorkomen Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat

(inter )nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7

‘onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD,
KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek.

- MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten)
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke

Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties
en worden tewerkgesteld bij het MIT.

- MIT heeft internationale slagkracht en geen ‘brandweerfunctie’.
- Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek

en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op
digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD),
observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen

(TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder

inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van

waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC),
- MIT opereert vanuit 6én intelligencebeeld, met één strategie en breed palet

interventies.

Seale net edMIT:Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem-
en/of fenomeen- en vermagensgericht.

-  Gerichte aanpak op de onderliggende financiéle structuren (beeld van

criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als

underground banking en digitale betalingsplatforms.
-

 Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaert te brengen, bewijs te

vergaren, galdstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken.
-  Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsubjecten en

systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiéle

en digitale- facilitators),
- In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke

strategievorming, joint targetting van high value targets or places, JIT’s,
asset recovery, samenwerking derde landen.

-  Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en

daardoor hun ‘uitvluchten’ uit handen te slaan,
-  Bezien mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD

en MIVD.

Directeorganisatie-effectenMIT (versterking)
-

 Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie,

Belastingdienst MKB en Douane.

Vitbreiding Riiksrecherche (versterkina)
-

 Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere

strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om

verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
> Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken.
- Door relevante informatie RR verkrijgt het MIT inzicht in de patronen,

(gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar

(drugs)criminelen handig gebruik van maken.

Gezamenlijke intelligencevoorziening / data

warehouse.

Een up to date internationaal intelligencebeeld

heel
uit te werken, denk aan meer:

Tnzichtin criminele bedrijfsprocessen en in

kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door

aantonen / blootleggen van een x aantal

geidentificeerde kwetsbaarheden in criminele

bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur;
Verstoringsmomenten in- en manieren van- criminele

bedrijfsprocessen;
Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in

binnen- en buitenland; beslag door anderen in

binnen- en buitenland door inzet van het MIT;

incassoresultaat);
Samenwerkingsverbanden met banken;

Ontmantelingen van systemen van underground

banking;
Geidentificeerde ‘belastingparadijzen’;
Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB;

Bestuurlijke rapportages;

Samenwerkingsprojecten met private partners;
Titel V onderzoeken;
Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte csv’s);
Aangepakte kopstukken, facilitators en

machtsposities;
Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT’s en

parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte
fenomenen;
Beslag op verdovende middelen, wapens,

gegevensdragers (digitaal beslag);
Doorzoekingen en aantal dcorzoekingen met

Advanced Search- en EOD-capaciteit;
Inzicht in verband fte’s - resultaat;
Inzicht in good en worst practices multidisciplinaire

samenwerking;

Vliegwiel voor veranderingen binnen en tussen

dealnemende organisaties;
Etc.

Meer:

Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche;
Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of

criminaliteit te voorkomen.

Effectieve

aanpak van de

georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit
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Zo goed mogelijk en

samenhangend
gebruik van kennis

en expertise

Oprollen en

afpakken
Landelijk en internationaal (nieuw)
A. Strategisch
Creéren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit die de huidige versnipperde
kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt

voor MIT en andere partners.

B. Tactisch

Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor

geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de recionale

@

 Strategisch

Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht

geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in

fenomenen van ondermijning ten behoeve van

prioritering langere termijn van het MIT en andere

partners,

Tactisch

effectievere integrale aanpak op geprioriteerde

fenomenen, Concrete doorvertaling van strategisch
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(RIEC’s) a la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en

bestuursrechtelijk aanpak.

Verbinding landelijk-regionaal (versterking)
C. ICT RIEC's

Investeren in toekomstbestendige [CT-voorziening voor RICC'’s en met hun

partners.

D. RIEC'’s

Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC’s en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan

de toenemende vraag. Verstevigen basis, werven benodigde expertise en borgen
rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te

belasten.

beeld in tactisch handclen naar voorbeeld van de

landelijke aanpak OMG's.
- Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis,

inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en

landelijk overleg.

C. ICT RIEC’s
-  Versterking en zorgvuldiger delen van informatie.

Huidige ICT voorziening kan uitbreiding kan maar

beperkt aan, dus voorkomen stagnatie.

D. RIEC's
- Met deze investeringen zullen zowel de verwachte

keteneffecten gecompenseerd kunnen worden

(toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook

voor allie gemeenten terug vait.
- Goede borging informatiedeling tussen regionaal en

landelijk niveau.
- Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke

aanpak.

Effectieve

aanpak van de

georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit

Kwaliteits-

verbetering van de

brede

ondermijnings-

aanpak inclusief

aanpak financiéle

stromen

Oprollen,
afpakken en

voorkomen

Afpakken en financiéle stromen

-  Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD’en en OM,
0.a. ketenvoorziening vermogensdossiers.

- Continue vermogensmonitor inregelen
-  Bevriezingsbeslag toepassen

Directe strafrechtketeneffecten MIT

Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB,
NFI.

Aanpak illegale wapens
Publiekscommunicatie en inleveracties, en uitbreiding specialistische capaciteit.

WwoD
-  Inrichten rechtshulpteam t.

-  Inrichten OVC-functionaliteit.

internationale samenwerking bij inzet WOD,

Wetgevingsagenda
-

Implementatie modelprotocol informatie-uitwisseling
-  Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling

Samenwerkingsverbanden

Internationale samenwerking en kennisopbouw
-  Intensievere samenwerking op het viak van preventie en intelligence.
-

 Versterking informatie-uitwisseling Cariben en Kustwacht Cariben.
= Uitvoering kennisagenda

Afpakken en financiéle stromen

-  Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds

verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners
naar dat vermogen.

-  Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van

hoge geldelijke sancties, inclusief toename van

concrete afpakmogelijkheden om deze sancties ten

uitvoer te leggen.
- Meer afgepakt vermogen.
-  Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een

effectievere financiéle aanpak wordt gefaciliteerd.
-  Betere opvolging van OT- en VT-meldingen.
-  Aangetroffen vermogen kan met bevriezingsbeslag

worden vastgehouden en via een deurwaarder worden

uitgewonnen
-  Kennis en expertise verbeteren en delen over

afpakmogelijkheden op basis van resultaten.

Directe strafrechtketeneffecten MIT
-

Adequate opvolging van de zaken en interventies die

door het MIT worden gepleegd, door de gehele
strafrechtsketen heen.

Aanpak illegale wapens
- Minder wapens in omloop en minder acceptatie

omtrent wapenbezig in risicowijken
-  Versterking van de expertise wat bijdraagt aan

effectievere opsporing in wapenonderzoeken

Effectievere inzet WOD, door middel van:

-  Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename

inkomende rechtshulpverzoeken, waardoor meer

ruimte ontstaat voor reguliere WOD-trajecten.
- Meer magelijkheden voor transparantie bij

verantwoording (in strafproces) over inzet van werken

onder dekmantel.

Wetgevingsagenda
-  Effectievere infarmatiedeling binnen gemeenten en

binnen samenwerkingsverbanden,

Internationale samenwerking en kennisopbouw
- Betere gezamenlijke strategie en betere

informatiedeling in internationaal verband_
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-

Upstream disruption door effectievere inzet van de

Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen
-  smokkel over zee.



Voorkomen | Voorkomen van | Voorkomen De aanpak van georganiseerde misdaad __ | Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico

criminele het afglijden van vraagt om een gecrganiseerde overheid hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies

carriére Jongeren en en een integrale aanpak. Preventie is hier | en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot

jongeren Jongvolwassenen een belangrijk onderdeel van. De integrale | jongyolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en

naar de preventieve aanpak van ondermijnende hat bieden van toekomstperspectief.
criminaliteit of het criminaliteit is gericht op de inzet van

verder opklimmen enerzijds bewezen dadergerichte Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal

op de weg naar interventies en anderzijds het versterken | interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve
ondermijning van lokale aanpakken en vernieuwing door | aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het

middel van innovatieve maatregelen. Sociaal domein..

we
worden ingezet in de Concrete resultaten zijn onder andere:

wijk.

© het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale

wijkstructuur (aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent’)Bewezen effectieve maatregele!
-  Intensieve persoonsgerichte o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of

benadering, nadrukkelijk gericht op grensoverschrijdend gedray en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit

jongeren die op de grens zitten van
terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.)

overlast en delict
© samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden

© Praventie ondermijning vanuit het

basis- en voortgezet onderwijs

(Gelijke Kansen Alliantie:

en buurten (aanpak multiproblematiek)
© het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudia

bijscholing, vrijspelen leraren, Maatwerk) .

regiobijeenkomsten, ontwikkelen © het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak)

lesmateriaal, o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk

burgerschapsactiviteiten) o het versterken van de verbinding van het social en veiligheidsdomein (‘ontschotting’)
o Jongerenwerk in gemeenten
o Aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je

Bent’ (12-18 jaar)
o  Gedragsinterventies voor kinderen

(12-) vergelijkbaar met PIT,

BASTAI, Alles Kidzzz. etc.

ev Aanpak multiproblematiek
o Top X-aanpak
o Aanpak jongeren in beeld

(jongeren zonder startkwalificatie)
oe Aanpak verdienmodel kwetsbare

doelgroepen
eo Citydeal Eenvoudig Maatwerk

© Aanpak criminele jeugdgroepen
o ~©Wijkgerichte aanpak landelijke

stuurgroep interventieteams (LSI)

ter verbinding van het sociaal en

veiligheidsdomein

- Maatregelen integrale gebiedsgerichte
aanpak/ wijkaanpak (0.a. inzet

wijkregisseurs, lokale projecten
gemeenten)

= Trainingen voor professionals in de

wijk (herkennen signalen
ondermijning)

-

 Slachtoffergerichte maatregelen voor

bepaalde doelgroepen (migranten,
LVB, Student Alert)

-  Preventieve maatregelen voor lokale

winkelgebieden en bedrijventerreinen
-  Landelijke bewustwordingscampagne

ondermijning

oe Onderzoek ‘blinde vlek’: analyse
van de problematiek achter

drugsrunners en verharding en

0183
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betrokkenheid van minderjarigen in

drugshandel
o Nader onderzoek naar effecten en

werkzame factoren

o Criminele inmenging in de

amateursport

Zo weinig

mogelijk
harddrugs-

gebrulk In

Nederland

Een substantieel

lager
acceptatieniveau
van drugsgebrulk
in Nederland

Voorkomen Publiekscommunicatie (campagne)
Onderzoek onder gemeenten naar de

voorwaarden waaronder

evenementen-vergunningen worden

verstrekt

‘Start publiekscommunicatie
Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.
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Bewaken
en

Beveiligen

Bieden van

adequate
beveiligingsmaat

regelen en

weerbaarheid

aan

functionarissen

en getuigen die

zich inzetten

voor een

functionerende

rechtsstaat en

de (verstevigde)

aanpak van de

georganiseerde
criminaliteit .

We versterken

en flexibiliseren

het stelsel van

Bewaken en

Beveiligen om

tijdig adequate
beveiligingsmaat

regelen te

kunnen inzetten

als er sprake is

van dreiging,
risico en

mogelijk

geweld.

Bescherming en

weerbaarheid is

rand-

voorwaardelijk
voor het

functioneren van

de rechtsstaat

en het breed

offensief tegen
de

geo! ganiseer de
criminaliteit.

‘

Versterking uitvoerina:
- Bewaken en beveiligen teams (120

FTE politie)
-

Capaciteit uitlezen cameratoezicht
-

 Flexibilisering rijksdomein hoge

dreiging (twee concepten:
bedreigden onvindbaar maken en

persoonsbeveiliging KMar)
-  Informatievoorziening
= Gezag (OM, NCTV) en

meaalregelenadvies (Politie, KMat)
-  Versterken kwantitatieve en

kwalitatieve ultvoering (capaciteit
voor (alternatieve)
beveiligingsconcepten)

Versterking stelsel:
-

Analyse stelsel t.b.v. het

toekomstbestendig functioneren ,

waaronder bezien en implementeren,
in welke gevallen en mate

voorstelbare dreiging bepelend is

voor treffen van

beveiligingsmaatregelen.
-  Structurele kwaliteitsontwikkeling

en kennisberging.

- Weerbaarheidsfonds
~  Capaciteit t.b.v.

personeelsbeveiligingsbeleid

beroepsgroepen
Veiligheidsmaatreaelen kroon igen:

Uitbreiding beschikbare

begeleidingscapaciteit en

beveiligingsmaterieel (incl. safehouses)
voor kroongetuigen en

getuigenbescherming

Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, pi

NCTV worden gemaakt.
Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel

bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is yoor

treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid

Weerbaarheidsfonds, eenmalig
Capaciteit t.b v. versnelling antwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid

bervepsgroepert
Capaciteit t.b.v, flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen
Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie

Capaciteil t.b.v, maatregelenadviseuts en aciviseurs gezagen

je, KMar en

Een veilige
rechtsgang en

een effectieve

en veilige
tenuitvoer-

legging van

straffen

Bieden van

adequate
beveiligingsmaat
regelen en

weerbaarheids-

maatregelen.
Inzichtelij
maken en

yoorkomen van

crimineel

handelen in

detentie

Voorkomen Extra beveiligde zittingszalen:
-  Zittingscapactteit voor extra

beveiligde zittingen, door bouw

geheel nieuwe zittingslocatie.
Werkgeversmaatregelen beveiliging:
-  Materiele beveiligings- en

bewustwordingsmaatregelen bij
verschillende beroepsgroepen (OM,

2M, bestuur, BD, DJI, Reclassering).
Dil/Spreiding netwerken:
-

 Inrichting kleinschelige
toezichtsafdelingen op GVM-hoog
locaties DJL

~

 Inrichting bureaus veiligheid en

intelligence bij GVM-hoog locaties.
> Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog

locaties
-  Inrichten extra beveiligde DJI-

afdeling bij zittingsiocatie Schiphol.

Werkgeversmaatregelen bev:

DII/Spr

Extra beveiligde zittingszalen
Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken

iJ

Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en opsporing

van/handhaving bij aanpak ondermijning.

ig netwerken

Meerdere kleinschalige toezichtsafdelingen in PI’s, waardoor zwaardere criminelen gescheiden
en met een zwaarder toezichtsregime kunnen warden geplaatst. Hiermee wordt betere

spreiding en scheiding van gedetineerden uit ondermijningspopulatie gerealiseerd, wat

bijdraagt aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en/of de groei van criminele

netwerken in detentie.

Betere informatiepositie over criminele netwerken in detentie, wat bijdraagt aan zowel

opsporing als voorkomen voortgezet criminesl handelen.

Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties, waarmee illegale telefoons worden gevonden en

signalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld

van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten
blijven geven aan hun netwerk.

Minder risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal
Schiphol.



To: 5.1.2e |, faq [5.1.26], - BOF

ool 5322 —leactuminieny
nl

Ce: 5.4.26 [fr ie] - BD/DGPenV/PPBTL_8.128 _|@minjenv.nl]; [5.1.2¢|, 412} [5-12e], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e — |@minjenv.nl]
From: §.1.2e] |5.1.2e|.2e BD/DGPenWStaf

Sent: Tue 3/3/2020 6:39:18 PM

Subject: Ter info: aangepaste agenda en stukken LOVP 9 maart 2020

Received: Tue 3/3/2020 6:39:20 PM

00.1 Agenda LOVP 9 maart 2020.pdf
01.a.1 Conceptverslag LOVP 10 februari 2020 pdf

02.b.1 Oplegger MIT.pdf
02.6.2 Concept plan van aanpak MIT (VERTROUWELIJK).pdf
02.b.3 Graphic MIT. pdf
02.b.4 Financieel overzicht MIT.pdf
02.c.1 Overzicht preventiemaatregelen.pdf

Beste [5.1.2e|,
Zie bijgevoegd en onderstaand ter info.

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsadviseur

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

YEfa

[5.1.2ee_|- BD/DGPenV/Staf
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 19:38

Aan:| 5.1.2e Spal, [: +24], - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e  |@politie.nl' ;__512e | (Regioburgemeesters)' :[ 5422 |pac)

cc:'| 5.1.2e [cep] 5.1.26 [5-42], [5.1 2e], - BD/DGPenV/Staf
Onderwerp: Aangepaste agenda en stukken LOVP9 maart 2020

Beste leden van het SAO,

Bijgaand een voorstel voor een aangepaste agenda voor het LOVP van 9 maart. De pijlers worden apart

geagendeerd en de focus zal liggen op bewaken & beveiligen en MIT.

Morgen ontvang ik de stukken voor bewaken & beveiligen. Deze stuur ik z.s.m. na.

In de bijlagen vindt u:

. Agenda LOVP 9 maart 2020 (AANGEPAST)

. Conceptverslag

. Oplegger MIT

. Concept PvA MIT

. Graphic MIT

. Financieel overzicht MIT

. Overzicht preventiemaatregelen (NIEUW)
Bij vragen en/of opmerkingen ben ik bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Senior beleidsadviseur

NOUBWNEH
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv



Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

&

Strategisch Beraad Veiligheid
9 maart 2020, 15:00 - 16:00 uur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Koninkrijk der Nederlanden-zaal, 236-30

ALGEMEEN

1. Opening

a. Vaststellen verslag LOVP 10 februari 2020 (bijlage)

VEILIGHEID EN POLITIE

2. Ondermijning

a. Bewaken en beveiligen (bijlagen)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler bewaken en beveiligen binnen het BOTOC en het

proces richting voorjaarsnota bespreken.

b. Multidisciplinair Interventieteam (MIT) (oplegger en bijlagen)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler MIT binnen het BOTOC en het proces richting
voorjaarsnota bespreken.

c. Overig (bijlage)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de overige maatregelen binnen het BOTOC en het proces

richting voorjaarsnota bespreken.

3. Rondvraag en sluiting
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verslag

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Contactpersoon
. SET] BARE,

sibel Size]
(FieJ@minjenv.nl

Datum

10 februari 2020

Datum vaststelling

be 5 2020

Conceptverslag LOVP 10 februari 2020
moart

Notulist

Seize), (STE ] TAB,

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

10 februari 2020, 13:00 - 15:00 uur

Koninkrijk der Nederlandenzaal (236-30)

Aanwezig Minister Grapperhaus, RBM Aboutaleb, Bruls, Halsema,

Remkes, Wienen, Weterings, Jorritsma, Schuiling en

burgemeesters Out en Ederveen,[GE.1.2e
3420], free[_Size_],[ 5.1.2e |[e12e],[_ size |

(BRBM), { 5.1.26 ] (OM),[ 5.1.2 (politie) en

(secretaris)
Vanaf 14:30 uur sluiten aan:

[ 5.1.2€ 5.1.2€

[ 5.1.2e

(secretaris)

Afwezig RBM Van Zanen en Penn- te Strake

1. Opening en mededelingen

a. Vaststellen verslag LOVP 16 december 2019

Het verslag van 16 december 2019 wordt vastgesteld.

b. Update inzet bewaken en beveiligen

buiten verzoek

Pagina 1 van 9



0186

buiten verzoek

Directoraat-Generaal

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020
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buiten verzoek

Directoraat-Generaal

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020
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Directoraat-Generaal

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020

buiten verzoek
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Directoraat-Generaal

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020

buiten verzoek

3.1.2e

51.26
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duiten verzoek

Directoraat-Generaal

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020
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buiten verzoek

5.1.20

Ondermijning

De minister heet de leden van het SBV welkom. Hij licht toe dat de plannen

voor het MIT nog niet besproken kunnen worden, maar dat hiertoe een extra

vergadering van het LOVP/SBV is gepland op 9 maart aanstaande.

Vandaag wil de minister graag van de mogelijkheid gebruik maken om te

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020
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spreken over preventie. Op dit moment wordt interdepartementaal

samengewerkt aan een preventieve aanpak en heeft er op 15 januari een

expertsessie plaatsgevonden. Hij vraagt| 5126 5.1.2e ]

[_5.1.2e —_|het LOVP te informeren over de laatste stand van zaken

benadrukt de gezamenlijkheid van de aanpak en informeert het

LOVP/SBV over een discussie over dit onderwerp in het Strategisch Beraad

Ondermijning (SBO). Belangrijk is de verbindingen tussen repressie en

preventie. Er heeft een analyse plaatsgevonden (onder meer waar

leefbaarheid onder druk staat) en daaruit blijkt een bundeling van criminaliteit

op een aantal plekken. Daarnaast is er gekeken naar welke maatregelen nu al

effectief zijn. De jongere staat centraal; hoe voorkomen we dat jongeren

afglijden en dat de voedingsbadem voor ondermijning wordt weggenomen? Er

is een samenhang met de persoonsgerichte aanpak, maar ook dadergericht en

situationeel. Het SBO heeft aangegeven om in wijken te starten waar reeds

initiateven lopen en draagviak bestaat, zorg dat best practices worden

gedeeld. De minister geeft aan dat er een noodzaak is voor forse aanpak van

ondermijning en vult aan dat de insteek moet zijn om op preventie aan te

sluiten bij succesvolle initiatieven om zo optimaal te kunnen voldoen aan de

behoefte en roept de RBMs op om concrete initiatieven aan te dragen. De

focus ligt op de jongeren en de wijkaanpak.

De minister herhaalt de noodzaak voor de stevige aanpak van ondermijning:

(1) aantasting van maatschappelijke solidariteit en (2) de druk op capaciteit

als gevolg van bewaken en beveiligen. De aanpak vergt inzet van middelen in

een periode waarin verschillende maatschappelijke fenomenen in aanmerking

proberen te komen voor generaal geld. De minister probeert zijn collega's

ervan te overtuigen dat wanneer hij geen structurele middelen krijgt de reeds

toegekende incidentele middelen een druppel op een gloeiende plaat zijn en

vraagt om ondersteuning van zijn boodschap door de RBMs. RBM Weterings

geeft aan dat RBMs het verzoek tot samenwerking ondersteunen en refereert

aan het eerdere pleidooi vanuit de RBMs om de incidentele € 100 min. voor de

regionale aanpak structureel te maken. Qua prioriteitstelling geeft hij aan dat

geld voor bewaken en beveiligen topprioriteit moet zijn. Het MIT, de

wijkenaanpak en het structureel maken van het geld uit het

ondermijningsfonds moeten hand in hand gaan, omdat er anders een situatie

van concurrentie (ook in de zin van personele bezetting) gaat ontstaan in

plaats van synergie en versterking.

De RBMs vragen hoe het MIT organisatorisch ingebed wordt. De minister geeft

aan dat er aandacht moet zijn voor de verbinding met in ieder geval de

regionale driehoeken, RIEC’s en het LOVP. RBM Aboutaleb vult aan dat

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020
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10.

informatiedeling in de gehele keten zeer belangrijk is, net als de relatie tussen

de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke aanpak (ook binnen het

MIT). | 512e |

heeft voor een brede aanpak: preventie en repressie. Alleen het strafrecht

5.1.26 | geeft aan dat OM altijd gepleit

gaat dit probleem niet oplossen. Bij preventie is het voorkomen van nieuwe

criminele aanwas van belang, maar ook de invulling van voldoende toezicht.

Ook benadrukt hij de noodzaak van een goede link tussen nationaal en lokaal.

Hierbij is ook de internationale context van ondermijning van belang|_5.1.2e |
beaamt dat ondermijning niet stopt bij de grens en dat het MIT gaat focussen

op het frustreren van het criminele bedrijfsmodel.

RBM Halsema vraagt met wie RBMs in gesprek kunnen treden en geeft aan

dat de preventieve aanpak meer gericht moet worden als het gaat om

ondermijning. Centraal moet daarbij staan het voorkomen van de nieuwe

aanwas en het doorbreken van nieuwe criminele carriéres. De minister

antwoord dat vooralsnog het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving het

eerste aanspreekpunt is op dit onderwerp en refereert aan de motie van de

Tweede Kamer over een DG Ondermijning. RBM Halsema benoemt het risico

dat er geen departement verantwoordelijk is voor (criminaliteits-)preventie.

Rondvraag en sluiting

De minister sluit de vergadering om 15:30 uur.

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Datum

10 februari 2020
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LANDELIJK OVERLEG VEILIGHEID EN POLITIE

Vergadering: 9 maart 2020

Betreft: Ondermijning

Agendapunt: 02

Bijlagen: 02.a.2 Concept plan van aanpak MIT (VERTROUWELIJK)
02.a.3 Graphic MIT

02.a.4 Financieel overzicht MIT

Ter informatie

Ter bespreking
( Ter besluitvormingoo
Aan de leden van het LOVP wordt gevraagd

De uitwerking van het MIT - als een van de pijlers van het breed offensief tegen

georganiseerde, ondermijnende criminaliteit -

en het proces richting voorjaarsnota te

bespreken.

Aanleiding

Tijdens het LOVP van 28 oktoberjl.heeft u kennisgenomen van de contouren van het

‘breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’, zoals vermeld in

mijn brieven d.d. 18 oktober en 4 novemberjl.aan de Tweede Kamer. Voor de

financiering van het offensief heeft het kabinet € 110 miljoen incidenteel uitgetrokken.
Nu is een nader uitgewerkt plan opgesteld t.b.v. de voorjaarsnota 2020.

Toelichting

Voorbehoud: De concept stukken over het MIT, een van de pijlers van het brede

offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, zijn onder voorbehoud

van de besprekingen in het kabinet.

Het landelijk Multidisciplinair Interventieteam bestaat uit gelabelde capaciteit van

politie, FIOD, KMar/defensie, Douane, Belastingdienst MKB en OM. Het MIT opereert

(inter)nationaal onder gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket en wordt

als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de landelijke eenheid van politie. Het MIT is

opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische
Opsporing.

De beoogde doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende
criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en

ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag
nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barriéres voor crimineel handelen

en voor het verkrijgen van crimineel geld.

De intelligencemedewerkers in het MIT dragen actief bij aan de brede informatiepositie
van het MIT én dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen

organisaties. Organisaties die ook in de RIEC-structuur werken. Zo vioeit informatie

terug naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en

beinvloeding. Ditzelfde geldt voor het overige operationele werk van het MIT dat te

allen tijde in samenhang met de bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden
zal plaatsvinden.



LANDELIJK OVERLEG VEILIGHEID EN POLITIE

Vervolg

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal bij de voorjaarsnota een claim indienen om

de plannen structureel te financieren.
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MIT (euro's)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 struc

Poltie 20.705.779 34,147,660 44,376,162 51,765,485 54.524.539 54.524.539 54.524.539)

formatie (6) 0 13.974.055 31.441.623 34,935,137 34.935.137 34.935.137

TCI, OT, WOD 163.800 382.200 655.200 1.474.200 1.638.000 1.638.000 1.638.000

intel 653.972 3.515.100 2.861.128 0 (¢) te) 0

Expertise 326.986 1.961.916 1.634.930 0 0 0 i)

Tactiek 527.958 1.844.873 1.322.916 (ad) (a) (2) 0

Ondersteunend aan het MIT (6) 3.419, 860 3.419.860 0 i] 0 0

Inhuur 3.631.063 9.460.340 6.224.374 3.687.662 4.097.402 4.097.402 4.097.402

Programmakosten, wervingsc: __15.408.000 13.563.372 14.285.700 15.162.000 13.854.000 13.854.000 13.854.000

Defensie 9.757.450 4.958.000 6.687.000 10,509.000 10.509.000 10,509.000 10.509.000

Formatie 8.380.000 4.048.000 4.958.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000

OT/STO/PLT 1.377.450 910.000 1.729.000 3.549.000 3.549, 000 3.549.000 3.549.000

Belastingdienst 5.261.000 11.044.000 13.259.000 15.711.000 16.410.000 16.410.000 14.817.000

FIOD 3.894.000 8.131.000 9.721.000 11.515.000 12.011.000 12.011.000 10.426.000

TCI/WOD 614.000 1.281.000 1.829.000 1.811.000 1.888.000 1.888.000 1.880.000

Douane 591.000 1.281.000 1.577.000 1.872.000 1.971.000 1.971.000 1.971.000

MKB 162.000 351.000 432.000 513.000 540.000 540.000 540.000

[Totaal MIT 35.724.229 50.149.660 64.324.162 77.985.485 81.443.539 81.443.539 79.850.539}

Organisatie effecten / keteneffecten (Euro's)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 struc

Totaal organisatie effecten 10.210.846 11.946.154 14.286.000 16.770.000 17.220.000 17.220.001 17.220.001

Politie 0 0 (a) (a) (¢) (3) 0

Defensie 5,393,846 5.666, 154 6.660.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000

Belastingdienst 4.817.000 6.280.000 7.626.000 8.970.000 9.420.000 9.420.001 9.420.001
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MIT (fte)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 struc

Politie 48 161 219 273 273 273 273

formatie 0 0 197 246 246 246 246

TCI, OT, WOD 0 0 0 0 0 0 0

intel 8 35 te) (a) (¢) (a) 0

Expertise 4 20 (y) 0 (¢) te) 0

Tactiek & 20 0 0 0 0 i)

Ondersteunend aan het MIT 0 40 ) 0 0 0 0

inhuur 28 46 22 27 27 27 27

Programmakosten, wervingsci 0 0 0 0 0 0 0

Defensie 10 18 26 46 46 46 46

Formatie 9 12 17 27 27 27 27

OT/STO/PLT 1 6 9 18 18 18 18

Belastingdienst 39 83 102 121 128 128 128

FIOD 27 59 73 86 97 91 97

TCIAWOD 5 10 12 14 15 15 15

Douane § 11 14 16 17 17 17

MKB 2 eg) 4 5 5 5 5

Totaal MIT 97 262 347 440 446 446 446)

Organisatie effecten / keteneffecten (fte)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 struc

'Totaal organisatie effecten 32 65 77 89 93 93 93

Politie 0 (aj 0 0 0 0 0

Defensie 10 13 13 13 13 13 13

Belastingdienst 22 52 64 76 80 80 80

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (fte)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 struc

Totaal organisatie effecten 129 327 424 529 §39 539 539

Politie 48 161 219 273 273 273 273

Defensie 20 31 39 59 59 59 59

Belastingdienst 61 135 166 197 208 208 208



Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Versie 3 maart 2020
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Voorkomen | Voorkomen van | Voorkomen De aanpak van georganiseerde misdaad __ | Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico

criminele het afglijden van vraagt om een gecrganiseerde overheid hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies

carriére Jongeren en en een integrale aanpak. Preventie is hier | en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot

jongeren Jongvolwassenen een belangrijk onderdeel van. De integrale | jongyolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en

naar de preventieve aanpak van ondermijnende hat bieden van toekomstperspectief.
criminaliteit of het criminaliteit is gericht op de inzet van

verder opklimmen enerzijds bewezen dadergerichte Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal

op de weg naar interventies en anderzijds het versterken | interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve
ondermijning van lokale aanpakken en vernieuwing door | aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het

middel van innovatieve maatregelen. Sociaal domein..

we
worden ingezet in de Concrete resultaten zijn onder andere:

wijk.

© het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale

wijkstructuur (aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent’)Bewezen effectieve maatregele!
-  Intensieve persoonsgerichte o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of

benadering, nadrukkelijk gericht op grensoverschrijdend gedray en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit

jongeren die op de grens zitten van
terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.)

overlast en delict
© samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden

© Praventie ondermijning vanuit het

basis- en voortgezet onderwijs

(Gelijke Kansen Alliantie:

en buurten (aanpak multiproblematiek)
© het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudia

bijscholing, vrijspelen leraren, Maatwerk) .

regiobijeenkomsten, ontwikkelen © het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak)

lesmateriaal, o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk

burgerschapsactiviteiten) o het versterken van de verbinding van het social en veiligheidsdomein (‘ontschotting’)
o Jongerenwerk in gemeenten
o Aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je

Bent’ (12-18 jaar)
o  Gedragsinterventies voor kinderen

(12-) vergelijkbaar met PIT,

BASTAI, Alles Kidzzz. etc.

ev Aanpak multiproblematiek
o Top X-aanpak
o Aanpak jongeren in beeld

(jongeren zonder startkwalificatie)
oe Aanpak verdienmodel kwetsbare

doelgroepen
eo Citydeal Eenvoudig Maatwerk

© Aanpak criminele jeugdgroepen
o ~©Wijkgerichte aanpak landelijke

stuurgroep interventieteams (LSI)

ter verbinding van het sociaal en

veiligheidsdomein

- Maatregelen integrale gebiedsgerichte
aanpak/ wijkaanpak (0.a. inzet

wijkregisseurs, lokale projecten
gemeenten)

= Trainingen voor professionals in de

wijk (herkennen signalen
ondermijning)

-

 Slachtoffergerichte maatregelen voor

bepaalde doelgroepen (migranten,
LVB, Student Alert)

-  Preventieve maatregelen voor lokale

winkelgebieden en bedrijventerreinen
-  Landelijke bewustwordingscampagne

ondermijning

oe Onderzoek ‘blinde vlek’: analyse
van de problematiek achter

drugsrunners en verharding en
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betrokkenheid van minderjarigen in

drugshandel
o Nader onderzoek naar effecten en

werkzame factoren

o Criminele inmenging in de

amateursport

Zo weinig

mogelijk
harddrugs-

gebrulk In

Nederland

Een substantieel

lager
acceptatieniveau
van drugsgebrulk
in Nederland

Voorkomen Publiekscommunicatie (campagne)
Onderzoek onder gemeenten naar de

voorwaarden waaronder

evenementen-vergunningen worden

verstrekt

‘Start publiekscommunicatie
Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

MIT: Multidisciplinair Interventieteam

Vernieuwend, aanvullend op

hetgeen er al is

8

Onder gezag Landelijk Parket en

Functioneel Parket

Intelligence

MIT
Gelabelde, HBO/WO

Landelijk Multidisciplinair
a

te
MKB capaciteit, op één werkvloer

.
Interventieteam dat

Dauane

(inter)nationaal opereert Politie

KMar

FIOD

OM

Specialisme
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Doel

duurzaam verstoren van

ondermijnende criminele

bedrijfsprocessen

opwerpen van barriéres

voor crimineel handelen en

voor het verkrijgen van

crimineel geld

>
in beslag nemen van

crimineel vermogen

an
aanpakken van kopstukken



Doel MIT: duurzaam

verstoren criminele

(bedrijfs-)processen van

topcriminaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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oO

Intelligence 23)

Financial Intelligence Unit - Nederland

Belastingdienst MKB
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FIOD
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Specialisme
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To: 5.1.2e |, [5120] - BD/DRC/GCL__5.1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.22 |
From: 5.1.2e |$24 | 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Wed 3/4/2020 10:45:23 AM

Subject: RE: Mooi. Zié opmerkingen in tekst

Received: Wed 3/4/2020 10:45:24 AM

20200304 Politiek verhaal Breed Offensief.docx

Zie aanvullingen en suggesties van en mij.

Groet,

Van: |. - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 09:22

Aan: |8.1.2e|, - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Mooi. Zie opmerkingen in tekst

Verzonden met BlackBerry Work

(www. blackberry.com)

Van: [5.1.2e| fa -BD/DRC {_612e |@minjenv.nl>
Datum: woensdag 04 nut. 2020 9:01 AM

Aan: [2]. - BD/DRC/GC <4 5.1.2e|\@minjenv.nl>
Onderwerp: Mooi. Zie opmerkingen in tekst

Met vriendelijke groet,
5.1.26

[ 5.1.2e ]
Ministerie van Justitie en Veiligheid

ir
sia | Rechtspleging en Rechtshandhaving

Secretariaat| 5.1.2e |[512¢

T: 5.1.26

E: @minjenv.nl

0192
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[Concept]

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het

kabinet op één van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: het terugdringen van de

opgebouwde machtsposities en de gewaande onaantastbaarheid van de georganiseerde

criminaliteit. Het terugdringen van de ondermijnende effecten die de samenleving, rechtsstaat en

haar hoeders bedreigen met extreem en grof geweld, exorbitante criminele drugswinsten en

corruptie.

In Nederland wordt ieder jaar naar schatting jaarlijks zo’n € 13 miljard witgewassen (in voetnoot?

Onderzoek van 5.1.2e van de Universiteit van Utrecht).Geld dat onder meer

afkomstig is van de grote internationale drugshandel. Vorig jaar alleen al is ruim 33.700 kilo

cocaine door het HARC-team in beslag genomen in de Rotterdamse haven. In Antwerpen 61.800

kilo, cocaine die vooral voor Nederland is bestemd. Crimineel geld duikt overal op. Kwetsbare

jongeren worden de harde drugscriminaliteit in gezogen. We zien drugslaboratoria midden in

woonwijken, drugsdumpingen in de natuur, dodelijke afrekeningen met zware automatische wapen

in woonwijken met soms onschuldige burgers als slachtoffer.

Drugsgebruik is genormaliseerd. Twee derde van het Amsterdamse uitgaanspubliek heeft het

afgelopen xtc gebruikt (Jellinek 2017/Bonger inst. antenne 2017). Velen zwichten voor de

verleidingen van snel geld, van koerierende jongeren tot gerespecteerde burgers die een oogje

dichtknijpen bij schimmige transacties. Dit ondermijnt onze samenleving in al zijn haarvaten..

De georganiseerde misdaad is van alle tijden, maar haar karakter is veranderd. Het beeld is dat de

nieuwe generatie criminelen vaker gebruik maakt van excessief vuurwapengeweld. Liquidaties

worden uitgevoerd met onervaren, relatief jonge, schutters en onschuldige burgers zijn het

slachtoffer. [WODC, Verkennende voorstudie liquidaties].

Gezagsdragers die hier tegen optreden zien zich geconfronteerd met soms grove intimidatie en

bedreigingen die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten,

krojournalisten -)getuigen. De moord op de broer van de kroongetuige en de moord op

advocaat |°
zijneen trieste dieptepunten en een indringend alarmsignaal. Sindsdien

moeten tientallen personen extra beveiligd worden [input NCTV].

Onze rechtsstaat en onze samenleving moeten weéerbaarder worden. Gezagdragers moeten in

vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen

bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen

berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen

een verklaring af te laten leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Het bewaken en

beveiligen is de basis die nodig is om onze rechtsstaat te beschermen. Maar daarmee is nog niet

een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en missen we de slagkracht

die nodig is om de ontwrichtende werking van ondermjnende drugscriminaliteit terug te dringen

Voorwaarde om de georganiseerde criminaliteit hard te kunnen raken is een forse investering in

een samenhangende en breed georganiseerde aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder
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een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

(Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

12

Het kabinet wil structureel investeren in een Multidisciplinair InterventieTeam (MIT), een landelijk

team dat op innovatieve wijze werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen

door het systemisch aanpakken van criminele, netwerken en hun verdienmodellen. Een

hoogopgeleid, dedicated team met gelabelde capaciteit op één werkvloer dat vanuit een

gezamenlijke intelligencepositie en één bestrijdingsstratetegie (inter)nationaal opereert en lokaal

en regionaal verbonden is. Het MIT is aanvullend op de bestaande capaciteit en vergt een

investering van 111 miljoen euro per jaar.
Daarnaast vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze

aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Kwetsbaren moeten worden beschermd, de sociale voedingsbodem voor georganiseerde

criminaliteit moet worden weggenomen. Samen met BZK, OCW, VWS, SZW en Defensie werken

we aan een preventieve aanpak. Deze integrale en multidisciplinaire aanpak in de wijken richt zich

op de jongere zelf, in de vorm van een intensieve persoonsgerichte benadering, als ook op hun

leefomgeving zoals het onderwijs en de zorg. Met een structurele investering kunnen we starten in

een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problematiek zich het sterkst is. Dit

versterkt het toekomstperspectief van die bewoners en voorkomt nieuwe aanwas.

Georganiseerde misdaad is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van drugs. Daarom verzet

het kabinet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil zij een

maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van

drugs zijn overduidelijk. Een investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang.

Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar voor deze preventieve aanpak.

2020 2021 2022 2023 2024

| [x] min 191 min 231 min 260 min 268 min



5To: 6.1.2e | brad, [S12], - BD/DVBIIVIL§.1.2e |@minjenv.nl]; [5.1.2e |
BD/DGPenV/PPBT/PBO _5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |, fiaf] 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Wed 3/4/2020 11:56:07 AM

Subject: LOVP

Received: Wed 3/4/2020 11:56:08 AM

Breed offensief

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op één van de meest

prangende uitdagingen van deze tijd: het terugdringen van de opgebouwde machtsposities en de gewaande onaantastbaarheid

van de georganiseerde criminaliteit. Het terugdringen van de ondermijnende effecten die de samenleving, rechtsstaat en haar

hoeders bedreigen met extreem en grof geweld, exorbitante criminele drugswinsten en corruptie.
Bestaat uit voorkomen, oprollen en afpakken

Maatregelen versterken elkaar, kunnen niet los van elkaar

Versterking Bewaken en Beveiligen is randvoorwaarde

Eerder preventie, nu MIT en B&B

Toelichting
5.1.2e |/ 5.1.2e | of zijn plv.| 5.1.28

5.1.2e || 5.1.26

Piaf 6.1.20 | 5.1.26

5.1.2e
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To: 5.1.2e |fra} [51.2e] - BD/DGPenVW/PPBT/PBO[_51.2e |@minjenv.nlJ;[__5.1.2e|, 5.12e] -

BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5.1.2e _|@minjenv.nl]
From: 5.1.26

| fr} [812],-BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/5/2020 6:17:11 AM

Subject: RE: Annotatie LOVP

Received: Thur 3/5/2020 6:17:12 AM

Prima.

Met vriendelijke groeten,

5.12e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

§.1.2e — |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

{  $.4.2e  @winjenv.ul>

Onderwerp: FW: Annotatie LOVP

5.1.20 wil tijdens LOVP ook graag een toelichting op de uitwerking van pijler : versterking Intelligence/ kennis

en expertise.
Wat zullen de mimister hierover meegeven? De operationele sturing op het MIT is uitdrukkelijk aan het OM want

opsporing. De strategische fenomeensturing is nog met nader uitwerkt. Idee is een strategisch kenmisinstituut voor het

Waarnemen van (inter)nationale trends en ontwikkelingen in georganiseerde , ondermijnende criminaliteit a la

Clingendael. Politie wil een soort KNMI (crimineel weerbericht); datagedreven en beleid/operatie op een plek; duiden en

voorspellen van dreigingen.

Verzonden met BlackBerry Work

(www-.blackberry.com)

[ 5.1.2e |,[5.1.2epe BD/DGPenV/Staf{__5.1.2e (@minjenv.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 5:42 PM

Aan: | 5.1.2e | 3 [5.1.26], - BD/DGPenV/PPBT/PBO <_{5.1.2e |@minjenv.ul>
Onderwerp: RE: Annotatie LOVP

0195



Van} 5.1.2e kreeg ik de opmerking dat de RBMs in het LOVP zullen vragen naar het plan over intelligence waar in de MIT stukken naar verwezen

wordt. Kunnen we een bullet maken om de minister hierop voor te bereiden?

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsadviseur

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e I@minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv

.

- BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

BD/DGPenV/Staf

Onderwerp: FW: Annotatie LOVP

Is deze opzet voor de annotatie akkoord wat jullie betreft?

Hoor het graag!
Dank

Met vriendelijke groet,

5.1.2e]] 5.1.2e
Beleidsmedewerker

.

- BD/DGPenV/PPBT

Ministerie van Justitie en ighei
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Hace

é en rechtvaardige samenleving

.

- BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:27

Aan:[ 6.1.26 | .-BD/DRC/GC4 5.1.2e —_ |@minjenv.nl>

Onderwerp: Annotatie LOVP

Hierbij een aanzet voor de annotatie. Misschien mis ik nog: gemeenschappelijk datawarehouse, intelligence beeld en gezamenlijke

uitvoeringsstrategie.

Hoor graagofjij akkoord bent met deze opzet voor een annotatie voor het LOVP.

Groet,
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To: [ 5.1.2e | fr2 |

- BD/DFEZ/CBU/ClusterAf §.1.2e |@minjenv.ni};|_5.1-2e | fra [5.1.2e |-
BD/DRCIGCL__51.2e _|@minjenv.ni;| 3.1.2e |, f124[5.12],-BD/DGPenW/PPBI/PBOL_&1.28 _|@minjenv.nl

se]
- BD/DRC/GC[_5.12e J@minjenv.nlj;[__512e | BD/PPAC[_5.1.2e J@minjenv.nl]; [5.1.2¢]Fie, [Barz],

From: A.2e
| 6124 - BD/DRC

Sent: Thur 3/5/2020 6:35:48 AM

Subject: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Received: Thur 3/5/2020 6:35:49 AM

Dag collega’s,
Dinsdag of woensdag (tijdstip voorlopig 18.00 -21.00 uur) gaat de IRF naar Amsterdam en wordt daar bijgepraat door

5.1.2e de politie en OM over de urgentie en de ernst van de problematiek rond

ondermijning. En het belang van een breed offensief. Daarnaast zal Amsterdam ingaan op het programma weerbare

wijken, om hier vooral ook het belang van samenhangende aanpak te benadrukken tussen repressie en preventie.

Voorafgaand wil IRF spreken met twee kwartiermakers van MIT (politie en OM).

5.1.2€ van Amsterdam OOV, organiseert het bezoek. van IRF heeft inmiddels ook via

5 1.2€| direct contact.

Mijn vraag aan jullie is:

-

graag i.o.m.[ 5.1.2e Jen| 5.1.2e | (via [5.1.2e|?) een tijdstip inplannen en ruimte in Amsterdam voor briefing MIT
- als de namen van politie en OM Amsterdam bekend zijn, hen briefen over MIT en BOTOC plannen in de breedte (via hun

eigen lijn eventueel)
- @[51.2e|: in mijn gesprek anderhalve week geleden vond IRF een avond voldoende: heb jij het gevoel dat ze ook in

Amsterdam nog willen meelopen met politie/gemeente? Zo ja, dan is het goed om dit bij te verkennen.

Groet,
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To: - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

|

- BD/DGPenV/PPBT

Sent: Thur 3/5/2020 7:08:02 AM

Subject. RE: Werkbezoek IRF aan Amsterdam én ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Received: Thur 3/5/2020 7:08:03 AM

Zeker, dat zouden dan en moeten zijn. Lijkt me goed als departement daarbij aanwezig is. Mimmaal

maar zo nodig ik zelf.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Van [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO [ 5.1.2e |@minjenv.ul>
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 8:05 AM

Aan:| 5.1.2e |$12} BOD GPenV PRD T

{4.120 [amipjenv.nl>Kopie:|_ 9-126
|, #174. | 9.1.2e |, - BD/DRC/GC< 9.1.26 @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Goedemorgen |45.1.2e|,
Zie onderstaande vraag van$* mbt verzoek van IRF tot briefing over plannen MIT volgende week dinsdag of woensdag in Amsterdam. Zullen

en ik dit voorleggen aan ter bespreking met de andere kwartierm akers?
Mogclijk dat dezelfile presentatic als in het LOVP kan worden gcbruikt voor de collcga’s van IRTP.

Met viiendelijke groet,

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noondtoren 28: etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[af 5126
|

“Van: |5.4.2e||-BDDRC
Verzonden:

aSIGE
5 maart 2020 07:36

Aan:| 5.1.2e | fr24 [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ;[_ 5-12e | f] [6.1.2e| - BD/DRC/GC -[5.12e| fra [54-24], -
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BD/DGPenV/PPBT/PBO

cc: *|-BD/DRC/GC:|_5.1.2e|BD/PPAC:[5-1.2e| - BD/DRC/GC

Onderwerp: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Dag collega’s,
Dinsdag ofwoensdag (tijdstip voorlopig 18.00 -21.00 uur) gaat de IRF naar Amsterdam en wordt daar bijgepraat door directeur

opeubare orde en veiligheid, de politie eu OM over de urgentie eu de erust van de problematiek roud oudennijuing. Eu het belang
van een breed offensief. Daarnaast zal Amsterdam ingaan op het programma weerbare wijken, om hier vooral ook het belang van

samenhangende aanpak te benadrukken tussen repressie en preventie.
Voorafgaand wil IRF spreken met twee kwartiermakers van MIT (politie en OM).

[Size Wvan Amsterdam OOV, organiseert het bezoek. van IRF heeft inmiddels ook via

direct contact.

Mijn vraag aan jullie is:

-

graag 1.0.m. 5.1.28 Jen| 5.1.2¢ | (via [5.1 28}?) een tijdstip inplannen en ruimte in Amsterdam voor briefing MIT
- als de namen van politie en OM Amsterdam bekend zijn, hen briefen over MIT en BOTOC plannen in de breedte (via hun eigen

lin eventueel)

-@[5.1.2e}; in mijn gesprek anderhalve week geleden vond IRF een avond voldoende: heb jij het gevoel dat ze ook in Amsterdam

nog willen meelopen met politie/gemeente? Zo ja, dan is het goed om dit bij te verkennen.

Groet,

0197



0198

STEERING NOTE MINISTER JenV - LOVP & SBV - 9 maart 2020

ALGEMEEN

Agendapunt 1: Opening en mededelingen

> U kunt de leden van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie en het Strategisch

Beraad Veiligheid (SBV) welkom heten in deze gezamenlijke vergadering over

ondermijning.

>» U kunt een woord van dank uitspreken richting [| 542e |, Dit is zijn laatste LOVP

> RBM Remkes, RBM Schuiling en burgemeester Out hebben zich afgemeld.

VEILIGHEID EN POLITIE

Agendapunt 2: Ondermijning

> U wordt geadviseerd een algemene introductie te geven op het onderwerp volgens

onderstaande lijn. Vervolgens kuntu{__| 5.1.2e [| 5.1.2e | en[5-1.2¢

vragen respectievelijk de pijlers bewaken en beveiligen, MIT en preventie toe

te lichten.

De seinen in onze democratische rechtsstaat staan op rood. Voorbeelden hiervan

zijn: intimidatie en doodbedreigingen aan het adres van officieren van justitie,

journalisten en burgemeesters, beschietingen met oorlogswapens, liquidaties en

vergismoorden.

En worden grote sommen geld, recordhoeveelheden drugs, illegale wapenarsenalen,

professionele drugslabs en zware gevallen van corruptie bij politie en douane

ontdekt.

De afgelopen jaren heeft het kabinet reeds veel geinvesteerd in de strijd tegen

ondermijnende criminaliteit.

Met de moord op de advocaat van een kroongetuige is opnieuw een grens

overschreden. Eerder, met de moord op de broer van de kroongetuige. De schijnbare

onaantastbaarheid van de georganiseerde misdaad is absoluut onacceptabel

geworden. Maar gelukkig zijn sedertdien de ogen van de samenleving definitief

geopend voor deze grimmige realiteit.

De Tweede Kamer heeft 20 septemberjl.de motie Heerma-Dijkhoff aangenomen

betreffende de vorming van een multidisciplinair anti-ondermijningsteam. Dat maakt

een scherpere, adequatere en massieve reactie onontkoombaar.



0198

Deze vorm van georganiseerde criminaliteit moet, bovenop de bestaande

instrumenten, met andere middelen en methoden worden aangepakt en

teruggedrongen. Dit is Champions League niveau.

We moeten dus drie dingen doen:

1. De hoeders van de democratische rechtsstaat beschermen door het structureel

beter toerusten en versterken van de stelsels bewaken en beveiligen en

getuigenbescherming:

= Een professioneel fundament in de eenheden;

« Nieuwe gedifferentieerde modellen voor bewaking en beveiliging, en

= Up-to-date getuigenbescherming, robuuste samenwerking tussen OM, NCTV,

politie en Koninklijke Marechaussee.

De multidisciplinaire slagkracht versterken voor het duurzaam ontwrichten van

criminele verdienmodellen op een andere wijze dan tot nu toe: oprichting MIT:

=  Duurzaam verstoren van criminele netwerken en bedrijfsprocessen, follow the

money, afpakken;

"Focus op de financiéle geldstromen en de (digitale en fysieke) logistieke

knooppunten;

« Nationaal en internationaal georiénteerd, gericht op samenwerking publiek-

privaat, wereldwijd;

= Het werkt -

naar voorbeeld van het Team High Tech Crime (THTC) - data-

gedreven en beschikt over state-of-the-art technologische middelen.

=»  Gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten van in ieder geval: politie,

Koninklijke Marechaussee en FIOD op het gebied van financiéle, digitale en

internationale opsporing.

»  Afhankelijk van het beschikbaar komen van structurele financiering, komt

capaciteit van het MIT bovenop de bestaande capaciteit. Dus geen wegtrekken

van bestaande capaciteit uit de regionale eenheden;

= Vliegende start in intelligence en combiteams met FIOD. De benodigde

capaciteit hiervoor zal zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, worden

aangetrokken.

De-normalisering van drugsgebruik en het wegnemen voedingsbodem van de

nieuwe generatie

*  Voorkomen van criminele carriéres van jongeren in de wijken, vergroten van

kansen, versterking gebied gebonden politiezorg, city deals.

> Met de aanhouding van [ 5.1.2e en is weliswaar een eerste klap uitgedeeld

aan het criminele netwerk, maar hiermee is de strijd tegen de veranderde

georganiseerde misdaad nog niet gestreden.
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ra Met onze aanpak staat of valt onze democratische rechtsstaat. Kortom: oprollen,

afpakken en voorkomen.

U kunt 5.1.26 | vragen om

een toelichting op bewaken en beveiligen,| ——|_—8.1.22 | vragen om een

toelichting op MIT en| 5.1.28 5.1.2e \yragen om

een toelichting op preventie.

Agendapunt 2a: Bewaken en beveiligen

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler bewaken en beveiligen binnen het BOTOC en het

proces richting voorjaarsnota bespreken.

[ [| btze zal grosso modo onderstaande toelichting geven op de pijler

bewaken en beveiligen.

Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun

werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen

bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last

hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun

familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen.

Randvoorwaarde hierbij is dat het bewaken en beveiligen en getuigenbescherming op

orde zijn. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Investeringen hierin

betekenen ook dat er niet steeds meer gebruik gemaakt hoeft te worden van de

capaciteit van de regio’s. Er wordt daarom ingezet op versterking van de

basiscapaciteit die beschikbaar is voor bewaken en beveiligen en op meer gradaties

in de beveiliging, passend bij de (voorstelbare of concrete) dreiging vanuit de

georganiseerde criminaliteit.

De informatievoorziening en advisering over maatregelen en van gezagen wordt

kwantitatief en kwalitatief versterkt om ervoor te kunnen zorgen dat

beveilidingsmaatregelen proportioneel zijn, tijdig worden ingesteld en op- en

afgeschaald.

Met het weerbaarheidsfonds kunnen beroepsgroepen psychosociale hulp en

communicatieversterking inzetten om weerbaarheid te versterken. Het is van belang

om tijdig te kunnen bepalen of de capaciteit en kwaliteit die beschikbaar is voor het

functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen blijft voldoen. Niet alleen aan

actuele maar ook aan toekomstige ontwikkelingen. Daar is onderzoek en structurele

kwaliteitsboring, kennisdeling en innovatie voor nodig.

U kunt | 5.1.28 5A.26 het woord

geven voor een verdere toelichting.



Agendapunt 2b: Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler MIT binnen het BOTOC en het proces richting
voorjaarsnota bespreken.

>
{

5122 | zal een korte toelichting op het MIT geven en vervolgens

voorzitter werkgroep kwartiermakers MIT, vragen de plannen ter oprichting van het

MIT nader toe te lichten. Dit zal gebeuren volgens onderstaande lijn.

> Het multidisciplinair interventieteam (MIT) is een landelijk innovatief team dat data-

gedreven op (inter)nationaal niveau opereert en een aanvulling is op de bestaande

capaciteit.

> Traditioneel richten de politieteams in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

zich op het in beslagnemen van illegale drugs (kilo’s) en het ontmantelen van

criminele netwerken (kerels).

De opdracht aan het MIT is om het criminele bedrijfsproces als systeem duurzaam tev

verstoren. Daarbij ligt de focus op de internationale criminele geldstromen

Ckwetsbaarheden en kansen’).

> Het MIT is dus uitdrukkelijk niet meer van hetzelfde. Het doel van de oprichting van

het MIT is om synergie te laten ontstaan tussen de activiteiten op verschillende

niveaus waarbij het effect van het geheel groter is dan de som der delen.

> Het MIT geeft daarmee een extra impuls aan de integrale aanpak van de

georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De versterking van de (innovatieve)

slagkracht (voorkomen, oprollen en afpakken) is bovendien onlosmakelijk verbonden

is met de andere maatregelen van het breed offensief tegen ondermijnende

criminaliteit gericht op preventie; het voorkomen van nieuwe jonge aanwas, inzet op

de-normalisering van drugsgebruik en de versterking van bewaken en beveiligen als

voorwaarde.

Agendapunt 2c: Preventie

Aan de leden wordt gevraagd:

Kennisnemen van de overige maatregelen binnen het BOTOC en het proces

richting voorjaarsnota bespreken.

> | 5.1.2e 5.1.2e
. zal de preventieve pijler toelichten

volgens onderstaande lijn.

v U kunt benadrukken dat de preventieve aanpak onlosmakelijk verbonden is met de

andere maatregelen van het breed offensief tegen ondermijning; namelijk

voorkomen, oprollen en afpakken. Het een kan niet zonder het ander.
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ra De integrale preventieve aanpak waarbij de samenwerking tussen het sociaal en

veiligheidsdomein centraal staat bestaat uit enerzijds reeds bestaande en bewezen

interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door

middel van innovatieve maatregelen.

Centraal staat het voorkomen van criminele carriéres van jongeren en

jongvolwassenen. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt

samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassene)

toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het

bieden van toekomstperspectief. Dat doet u niet alleen, maar samen met BZK, OCW,

Vws, SZW.



To: 6.1.2e
|, [5.1.2e| -BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e —_ |@minjenv.nl]; [5.1.2 |, 724 [5.1.20]-

BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.22 |@minjenv.ni];[_5.1.2e|. BD/DGPenV/PPBT/PBO[ 5.1.28 |@minjenv.nl]
From: size] 5.1,.2e

Sent: Thur 3/5/2020 11:20:22 AM

Subject: FW: Advies SBO aan Minister JenV

Received: Thur 3/5/2020 11:21:25 AM

Advies SBO aan minister JenV uitwerking plannen breed offensief.pdf

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:18

Aan: ATO

Onderwerp: FW: Advies SBO aan Minister JenV

Ter info

van{__ 8426 |
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:18

Aan: [| §.1.2e  |@ziggo.nl' 5.1.2€ Zi o.nl>| 5.1.2e lf 5.1.26 |\@aanjaagteamondermijning. nl>;

5.1.22 @tilburg.nl;|§-12¢|]5.1.2e) <¢ 5.1.26 @breda.nb>;| §.1.2e |@politie nl; 5.1.2e |@om.nl; [5.1.2¢| 5.1.22

4 5.42e — |@minbzk.nl>;] 5.1.2e |] 5.1.2e | 5.1.2e |@minjenvni>;|_ 512e 4 5.1.2e — |@liec. nl>;}12f] 5.12¢|
<q 5.1.2e [@minjenv.nl>;| 9.1,.2¢ q 5.1.2¢ l@minszw.nl>;| 5.1.2¢ |@ belastingdienst.nl; dhr.| 5.1.2e l 5 | 2e
< 5,1.2e @ mindef.nl>; 5.1.2e |@minfin.nI' < 5.1,.2e @minfin.nl>;

1

[1.26 4 5.1.2e |@rechtspraak.nl>;
§.1.2e 5.1.2¢ @aanjaagteamondermijning.nl>

Onderwerp: Advies SBO aan Minister JenV

Beste leden van het SBO,

Naar aanleiding van het SBO vanmiddag is bijgaand advies vandaag naar de minister gestuurd.
Met vriendelijke groet,

[| 5.1.2e _|namens| 5.f5.1.2e|/ 5.1.22 |
Secretariaat

Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)

Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag

(4
E] 5.1.28 |@aanjaagteamondermijning.nl

eeeen,ong ae
otsone

Strateech
Beraad

Ondermijning
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Strategisch
Beraad

Strategisch Beraad Ondermijning Ondermijning

Datum: 4 maart 2020

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

mr. F.B.J. Grapperhaus

Geachte minister,

In de SBO vergadering van 4 maartjl.heeft het SBO gesproken over de uitgewerkte plannen voor het

“Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit”. Waar in de februari vergadering van het SBO al

gesproken werd over de preventieve aanpak was, het nu mogelijk over het totale plan van gedachten

te wisselen. lk geef hieronder weer wat het SBO adviseert:

Kernpunt in het breed offensief is het multidisciplinaire interventieteam (MIT). Het SBO heeft zich

laten informeren over de gedachte opzet daarvan. Deze wordt onderschreven en gezien als een

nuttige en belangrijk versterking van de aanpak van ondermijnende (drugs-) criminaliteit. Het SBO

wijst wel op twee aspecten die nadere aandacht verdienen:

- De relatie van het MIT en de regionale aanpak. Bedacht moet worden dat de drugsindustrie

lokaal/regionaal geworteld is maar nationaal/internationaal acteert. Het is dus erg belangrijk bij

het functioneren van het MIT lokaal/regionale inspanningen en nationaal/internationaal handelen

goed met elkaar te verbinden. Als het MIT bijvoorbeeld ook bemoeienis krijgt met logistieke

knooppunten is het evident dat hier een forse afstemmingsvraag ligt met de in havens en

luchthavens al lopende integrale aanpak. Het idee om de teams van het MIT gedeconcentreerd in

te zetten helpt aan deze afstemming en is dus een goed idee. Wellicht is dit te combineren met

expliciete samenwerkingsafspraken waar dit opportuun is. Voor een landelijke/gecodrdineerde

aanpak van fenomenen kan daarnaast een afstemmingstafel bij het LIEC ingericht worden. Dit naar

model van de succesvolle gezamenlijke aanpak van OMG’s.

- De rekrutering van het personeel voor het MIT. Hier ligt het risico dat bestaande recherche-

eenheden te lijden krijgen aan “braindrain” c.q. het verlies van gekwalificeerd personeel aan het

MIT. Expliciete afspraken kunnen dit voorkomen, maar die zijn dan wel nodig. En het MIT kan zich

ook richten op het werven van andere dan traditionele opsporingsexpertise, waardoor

kannibalisering van de regionale recherche eenheden in ieder geval wordt gemitigeerd.

Waar het MIT sterk leunt op een te ontwikkelen systeem van integrale intelligence en een

tactisch/operationele taak krijgt wordt in uw voorstel ook gesproken van de noodzaak om in meer

strategische zin de kennis en expertise over ondermijnende (drug-) criminaliteit te vergroten. Het SBO

onderstreept het belang daarvan. Steeds duidelijker wordt dat we van de drugsindustrie in Nederland

eigenlijk nog heel weinig weten. Ook en juist als het gaat om de toekomstige trends en

ontwikkelingen. Dat heeft te maken met het zaaksgericht werken dat in de intel-organisatie van de

politie vaak dominant is. Er wordt teveel gekeken naar de zaken van vandaag en dat vertroebelt de blik

naar de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief raadde het SBO in zijn eerdere advies aan

een inspanning te plegen in het tot stand brengen van een strategische intel-functie vergelijkbaar met

het AMLC. Dat is dus geen (wetenschappelijk) kenniscentrum maar een aan relevante intel-bronnen
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verbonden unit die als onderbouwing van de strategie en verbonden met de operatie trends en

ontwikkelingen tijdig in beeld brengt en vertaalt in noodzakelijke strategieaanpassingen. Essentieel is

dat deze informatie multidisciplinair vergaard wordt en beschikbaar is voor alle ketenpartners,

bijvoorbeeld ten behoeve van het updaten/dynamisch maken van ondermijningsbeelden. Dit element

van “kennis en expertise” wordt in de stukken met betrekking tot het “breed offensief” wel genoemd,

maar nauwelijks uitgewerkt. Het SBO pleit ervoor om dit alsnog te doen en daarvoor voldoende

middelen ter beschikking te stellen.

Het SBO beklemtoonde eerder reeds dat bij de voorjaarsnota ook de structurele bekostiging van de

regionale aanpak meegenomen zou moeten worden. Dat is op dit moment niet het geval, terwijl juist

om ook van het MIT een succes te maken de aansluiting van regionale aanpakken en zaken die in het

MIT opgebracht worden belangrijk is. Ook regionale zaken kunnen leiden tot verdieping en

interventies door het MIT. De structurele bekostiging van de regionale aanpak is voor het SBO dus

essentieel om te voorkomen dat er een onbalans in de gezamenlijke aanpak gaat ontstaan. Het SBO

vindt daarom nadrukkelijk dat het structureel maken de regionale aanpak ook in de voorjaarsnota

moet worden meegenomen.

Terzake van de preventieve aanpak in het offensief bracht zoals gezegd het SBO al eerder advies uit.

De daar gekozen invalshoek van het “voorkomen van criminele carriéres” is in het “breed offensief”

overgenomen. Zoals eerder aangekondigd is er in SBO/ATO kader samen met het departement van

JenV een procesvoorstel ontwikkeld voor de aanwending van het incidentele budget 2020 op dit

terrein. Het SBO heeft gesproken over de criteria op basis waarvan de gemeenten moeten worden

aangewezen, die voor een bijdrage uit het incidentele budget in aanmerking komen. Naast het

aanwezig zijn van aanzienlijke ondermijnende criminaliteit, de mogelijkheid van een “vliegende start”

en een zekere landelijke spreiding is het voor het SBO ook belangrijk dat in de te ontwikkelen

projecten met een aanpak van verschillende typen jongeren en jong volwassenen ervaring kan worden

oapgedaan. Het SBO kiest voor de in het procesvoorstel opgenomen acht gemeenten vanuit de

avertuiging dat dit laatste mogelijk is en dat overigens de genoemde criteria tot deze keus leiden. Het

SBO adviseert u om de betrokken gemeenten te vragen een snelle planvorming in gang te zetten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



To: 5.1.28 BD/PPAC[_5.1.2e |@minjenv.nl]:
From: $.12e  [p12f | 5.1.2

|

- BD/DRC/GC

Sent: Mon 3/9/2020 8:28:07 AM

Subject: RE: Nieuwe versie overzichtsschema

Received: Mon 3/9/2 28:08 AM

20200309 Overzichtsschema v4""ocx

[ez|Een paar kleine verbeterpunten.

Groet,

Van:| 5.1.22 | BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 15:56

Aan: 5.1.2e |_]-BD/DvB/BA ; 5.1.2e [+21 - BD/DVB/BA ; 5.1.2{5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD | 5.1.2e -

BD/DBAenV/HIC; | §.4.2e | +24, [5126] - BD/PBB ;| 5.12 |, F124 fre} -Bo/DvB/iv;]_512e | pr4tsal—sp/ove/iv;| 5.1.2

prad, [5.1.2e |, - BD/DRC/GC ;[#424p24,[6.1.2¢], - BD/PBB;| 5.1.2 } |}[5126], - BD/DGPenV/PPBT/PBO;| 5.1.2e |, brad fra} -

BD/DRC/GC

ce:[ 5.1.26 | f'2}, - aporc ;[5.1.2e], [1]. - BD/DRC/GC ; |6.1.28|,[6.1.26]. - BD/DCOM/C&R

Onderwerp: Nieuwe versie overzichtsschema

Hallo allen,

Hierbij de nieuwste versie van het overzichtsschema. Inhoudelijk niets gewijzigd, behalve wat ik heb doorgekregen.
Wel is de layout verandert, zodat meer overzicht ontstaat en beter de maatregelen met de resultaten te koppelen

zijn (behoefte directeurenoverleg). Graag jullie kritische en toch snelle blik, zodat ik maandagmorgen de laatste

hand eraan kan leggen.
Met vriendelijke groet,

buiten verzoek

[512e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Resultaten die eruit springen
8 etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

a[size|rsa) @minvenj.nl

http://www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Overzichtsschema Structurele maatregelen Programma Anti Ondermijning

Dit document is ten behoeve van de leesbaarheid en het overzicht opgesteld als samenvatting van het voorgestelde pakket aan maatregelen. Separaat zijn de

nadere onderbouwingen beschikbaar, zowel kwalitatief als financieel, en de wijze waarop we voortgang en resultaat willen monitoren.

Duurzaam verstoren - MIT

[Doelstelling [Doel | Maatregelen Restate
Effectieve Het duurzaam MIT (nieuw) A. Mensen en middelen

aanpak van de | verstoren van
. .

georganiseerde | ondermijnende MIT zelf
- Aanvullende internationale slagkracht aanpak GC met

ondermijnende bedrijfsprocessen - - Oprichting dedicated landelijk Multidisciplinair 446 fte.

criminaliteit ook in het buitenland

door het structureel

opsporen en

ontmantelen van

criminele netwerken,
het oppakken van

kopstukken, het in

beslag nemen van

crimineel vermogen

voor de verschillende

afpakdoeleinden, het

opwerpen van

barriéres voor

crimineel handelen

en voor het

verkrijgen van

crimineel geld.

Strategie:
Oprollen
Afpakken
Voorkomen

Interventieteam (MIT) van 446 fte dat (inter)nationaal

opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van 7

organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en

vervolging: politie (273 fte), FIOD (106 fte), KMar en

Defensie (46 fte), Douane (17 fte), Belastingdienst MKB

(5 fte) en OM (100 fte) op één werkplek.

MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde
skills en talenten).

Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij
de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in

dienst van hun moederorganisaties en worden

tewerkgesteld bij het MIT.

- MIT staat onder gezag van LP-FP met commanders intent

(geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg)

MIT heeft internationale slagkracht en geen

*brandweerfunctie’.

Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek

intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam

vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en

financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD),
observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team

criminele inlichtingen (TCI);; wetenschappers worden

toegevoegd.

Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische)
middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van

Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen,
het Defensie Cyber Commando (DCC).

Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-

voorziening/ datawarehouse.

- Gezamenlijke intelligencevoorziening/ data warehouse.

- Een up to date (inter)nationaal intelligencebeeld.

B. Activiteiten (meetbare en bereikbare effecten)

Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):
- Inzicht in criminele bedrijfsprocessen

- Aangetoonde geidentificeerde kwetsbaarheden in

criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur

- Verstoringsacties in- en manieren van- criminele

bedrijfsprocessen;

- Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (deslag in

binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en

buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat)

- Samenwerkingsprojecten met private partners waaronder

banken

- Ontmantelingen van systemen van underground banking

- Geidentificeerde ‘belastingparadijzen’

- Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB

- Bestuurlijke repportages

- Strafrechtelijke onderzoeken (incl. Titel V)

- Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT’s en

parallel onderzoeken)

- Aantal doorzoekingen met Advanced Search- en EOD-

capaciteit
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- Het MIT stelt een up to date multidisciplinair

(inter)nationaal intelligencebeeld op.

- MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één

strategie en een breed palet interventies (preventief en

repressief).

Werkwijze MIT

- Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven,

netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en

vermogensgericht.

Gerichte aanpek op de onderliggende financiéle

structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én

kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als

underground banking en digitale betalingsplatforms.

- Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te

brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en

crimineel vermogen af te pakken.

Gericht op afbreken van machtsposities van criminele

kopsubjecten en systematische aanpak van key players

(criminele kopstukken en -financiéle en digitale-

facilitators).

In internationaal verband: aanpak fenomenen,
gemeenschappelijke strategievorming,joint targetting
van high value targets or places, JIT’s, asset recovery,

samenwerking derde landen.

Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te

verhogen en daardoor hun ‘uitvluchten’ uit handen te

slaan.

Bezien mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis

en expertise AIVD en MIVD.

Directe organisatie-effecten MIT (versterking)
- Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie,

Defensie, Belastingdienst MKB en Douane.

Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)

C. Verwachte resultaten

Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):

- Aangepakte kopstukken en doorbroken machtsposities

- Aangepakte key players (waaronder -financiéle en digitale-

facilitators)

- Internationaal aangepakte fenomenen

- Beslag op verdovende middelen, wapens,

gegevensdragers (digitaal beslag)

- Kwaliteit strafrechtelijk onderzoek door hoger opgeleide

c.q. specialistische medewerkers

- Kwaliteit dossiers

- Inzicht in good & worst practices multidisciplinaire

samenwerking

- Vlieqwiel voor veranderingen binnen en tussen

deelnemende organisaties.
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- Uitbreiding van de RR met 35 fte voor onderzoek.

- Uitbreiding 3 fte vervolgingscapaciteit OM bij RR-

onderzoeken.

- Leveren relevante informatie RR aan het MIT.

Rijksrecherche

Barriéres voor criminele netwerken om te infiltreren in

overheidsdiensten door onderzoek naar lekken, omkoping
en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven

van advies en informatie om verdere corruptie of

criminaliteit te voorkomen.

Het MIT verkrijgt inzicht in de patronen,

(gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen

overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van

maken.

Meer:

- Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche;

- Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of

criminaliteit te voorkomen.



Duurzaam verstoren - Kennis en Expertise

Effectieve

aanpak van de

georganiseerde

ondermijnende
criminaliteit

Zo goed mogelijk en

samenhangend
gebruik van kennis

en expertise

A. Versterken

prioritering langere
termijn van het MIT

en andere partners

B. Effectievere

integrale aanpak op

geprioriteerde
fenomenen

Cc. Versterking en

zorgvuldiger delen

van informatie.

D. het bestaande

bestel robuust(er)
maken.

Strategie:
Oprollen
Afpakken

Landelijk en internationaal:

A. Strategisch
- Creéren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit met

onderzoekscapaciteit, die de huidige versnipperde kennis,
inzicht en informatie bijeenbrengt en ook

wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere

partners. Dit betreft een nieuwe maatregel.

B. Tactisch

Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch

niveau. 5 Tafels voor geprioriteerde fenomenen met

landelijke partners, verbonden met de regionale (RIECS)
a la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal

en bestuursrechtelijk eanpak. Dit betreft een nieuwe

maatregel.

Regionaal:
C. ICT RIEC’s

- Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor

RIEC’s en met hun partners. Dit betreft een nieuwe

maatregel.

D. RIEC’s
- Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC’s en het LIEC om o.a.

te kunnen voldoen aan de toenemende vraag.

Verstevigen basis, werven benodigde expertise. Dit

betreft een versterkende maatregel

A. Strategisch

Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat (periodiek)
inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in

fenomenen van ondermijning

B. Tactisch

Concrete doorvertaling van strategisch beeld in tactisch

handelen naar voorbeeld van de landelijke aanoak OMG’s.

Het verbinden van de actuele kennis, inzichten en

informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg.

Cc. ICT RIEC's

Huidige ICT-voorziening kan uitoreiding maar beperkt

aan, dus voorkomen stagnatie

D. RIEC’s

Met deze investeringen zullen zowel de verwachte

keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename

vraag), zonder dat de huidige inzet 00k voor alle

gemeenten terug valt.

Goede borging informatiedeling tussen regionaal en

landelijk niveau zonder de landelijxe activiteiten

daarmee te belasten).

Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke

aanpak.
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Duurzaam verstoren - Versterken toekomstbestendig aanpak

Effectieve

aanpak van de

georganiseerde

ondermijnende
criminaliteit

Kwaliteits-

verbetering van de

brede ondermijnings-

aanpak inclusief

aanpak financiéle

stromen

Meer afgepakt
vermogen

Minder wapens in

omloop en minder

acceptatie omtrent

wapenbezit in

risicowijken

Versterking inzet

van Werken onder

Dekmantel

Upstream disruption
in het Caribisch deel

van het Koninkrijk

Voorkomen dat

drugssmokkel niet-

gesignaleerd kan

plaatsvinden in de

uren dat de

Kustwacht afwezig is

Beter gefundeerde
kennispositie
omtrent

ondermijning

Strategie:

Oprollen
Afpakken
Voorkomen

ieuw: Versterking inzet technologie voor afpakken bij

FIU, CJIB, BOD’en en OM, 0.a. ketenvoorziening

vermogensdossiers.
Nieuw: Investering in intelligence en data-analyse om pro-

actief in te kunnen springen op criminele geldstromen,
bijvoorbeeld ter voorkoming van het verdwijnen van

vermogen.

Intensivering: versnelde uitvoering van het standaard

opstellen van een vermogensdossier in

ondermijningszaken, door het aantrekken van 12 fte

vermogensspecialisten bij het OM.

Nieuw: Continue vermogensmonitor inregelen. Uitbreiding
van het CJIB met 13 fte voor de optimalisatie van het

afpakken.
- Intensivering: Bevriezingsbeslag toepassen

Directe strafrechtketeneffecten MIT

Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor

OM, ZM, DJI, CJIB, NFI en Reclassering.

Aanpak illegale wapens
- Intensivering: In verbinding met het actieprogramma

Wapens, Munitie en Explosieven wordt extra ingezet op

publiekscommunicatie en inleveracties, en op uitbreiding
van specialistische capaciteit bij het NFI.

De publiekscampagnes worden de eerste jaren in 4

gemeenten ondersteund.

Bij het NFI wordt 10 fte extra specialistische capaciteit

aangetrokken, om het aantal forensische onderzoeken bij

vuurwapengebruik op te hogen.

Werken onder dekmantel
- Intensivering: Uitbreiding capaciteit voor afhandeling
toename inkomende rechtshulpverzoeken.

- Nieuw: Het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit,
voor meer mogelijkheden voor transparantie bij

Afpakken en financiéle stromen

- Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte

onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat

vermogen.
- Financiéle stromen in criminele netwerken zijn beter in

kaart gebracht en deze informatie wordt -oa met

pushberichten- met ketenpartners gedeeld.
Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge
geldelijke sancties, inclusief toename van concrete

afpakmogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te

leggen.
- Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een

effectievere financiéle aanpak wordt gefaciliteerd.
- Betere opvolging van OT- en VT-meldingen.
- Aangetroffen vermogen kan met bevriezingsbeslag
worden vastgehouden en via een deurwaarder worden

uitgewonnen; dit zal vooral leiden tot het innen van meer

openstaande vorderingen in het middensegment.
- Kennis en expertise verbeteren en delen over

afpakmogelijkheden op basis van resultaten.

Directe strafrechtketeneffecten MIT

Adequate opvolging van de zaken en interventies die door

het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtsketen

heen.

Aanpak illegale wapens
- Betere forensische opsporing bij aaznpak wapens, door

uitbreiding van schaarse expertise/capaciteit. Het aantal

extra onderzoeken dat kan worden uitgevoerd, is

afhankelijk van de omvang van deze onderzoeken.
- Versterking van de expertise draagt bij aan effectievere

opsporing in grootschalige wapenonderzoeken en aan een

stevigere informatiepositie omtrent illegale wapens.

Effectievere inzet WOD, door:
- Geoormerkte capaciteit voor afhandeling van de

toegenomen inkomende rechtshulpverzoeken, ontstaat

meer ruimte voor de reguliere WOD-trajecten in nationale

onderzoekstrajecten. Er kunnen dan dus effectief meer

WOD-trajecten worden ingezet.
- Meer mogelijkheden voor transparantie bij de
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verantwoording (in strafproces) over inzet van werken

onder dekmantel.

Wetgevingsagenda
- Implementatie modelprotocol informatieuitwisseling

- Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling
Samenwerkingsverbanden

Intemationale samenwerking en kennisopbouw

intensivering
- Samenwerking op het viak van preventie en intelligence.
- De interceptiecapaciteit van de Kustwacht in de Cariben

wordt met 60 fte uitgebreid, waarmee de huidige 16/7-

aanwezigheid wordt uitgebreid naar een 24/7

a@anwezigheid van de Kustwacht in de territoriale

wateren.

- Er wordt een kennisagenda ondermijning opgesteld en

uitgevoerd, door middel van onafhankelijk en extern

onderzoek.

verantwoording (in het strafproces) over de inzet van

werken onder dekmantel, waarmee deze methoden

beter/vaker kunnen worden ingezet bij de bewijsvoering
in strafzaken.

- Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en

binnen samenwerkingsverbanden.

Internationale samenwerking en kennisopbouw
- Betere gezamenlijke strategie en betere informatiedeling

in internationaal verband.

~ Effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met

een 24/7-functie tegen smokkel over zee;

- Lacunes in de kennis over ondermijning worden

weggenomen en de kennispositie omtrent ondermijning
wordt versterkt.
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Preventie

Voorkomen

criminele

carriere

jongeren

Voorkomen van het

afglijden van

jongeren en

jongvolwassenen
naar de criminaliteit

of het verder

opklimmen op de

weg naar

ondermijning

Strategie
Voorkomen

De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een

georganiseerde overheid en een integrale aanpak.
Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale

preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is

gericht op de inzet van enerzijds reeds bestaande en

bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het

versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door

middel van innovatieve maatregelen.

Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen

(jongeren) die een verhoogd risico hebben op het

ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van

concrete interventies en maatregelen wordt samen met

partners met de levensloopbenadering (van kind tot

jongvolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel

daderschap als slachtofferschap en het bieden van

toekomstperspectief.
Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten

analyses die JenV voor een aantal interventies heeft laten

uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze

preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook

voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal

domein.

De maatregelen worden ingezet in de wijk. Gemeenten

doen een aanvraag om in aanmerking te komen voor

middelen; daarbij maken ij een integrale keuze uit de

aangeboden maatregelen op basis van de lokale behoeften.

De uiteindelijke verdeling van de middelen wordt gebaseerd
op door JenV en SBO goedgekeurde projectvoorstellen.

Bewezen effectieve maatregelen:
- Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk

gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en

criminaliteit:

- Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet

onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing,

vrijspelen leraren, regiobijeenkomsten, ontwikkelen

lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten).
- Jongerenwerk in 3 4 4 gemeenten gedurende 3 jaar:

(fte’s en kosten onderzoek)
- Aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent’ (12-18 jaar):
- Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar

Concrete resultaten zijn onder andere:

- Minder delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een

versterkte sociale wijkstructuur. Zo worden deelnemers

aan ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent’ drie keer minder vaak

veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een

controlegroep. (aanpak ‘Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent’,

investering in AJB per 1.000 jongeren, brengt een

maatschappelijk rendement op van €23 tot €43 min.)

- Eerdere signalering en bijsturing van kinderen jonger
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met PIT, BASTA!, Alles Kidzzz. etc.

- Aanpak multiproblematiek: inzet fte's in regio’s en

landelijk ten behoeve van gegevensdeling

- Top X-aanpak: Identificatie en integrale aanpak van

hardnekkige veelplegers.
- Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder

startkwalificatie): 100 jongeren in 1 gemeente:
- Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgraepen:
- Citydeal Eenvoudig Maatwerk Kosten: 20 projecten in

15 gemeenten
- Aanpak criminele jeugdgroepen
- Innovatieve oplossingen aanpak fluide netwerken

- Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep

interventieteams (LSI) voor ondermijning en

georganiseerde fraude in 5 gemeenten; uit onderzoek

blijkt samenhang fraude en ondermijning.

Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding
yan het sociaal en veiligheidsdomein
- Diverse maatregelen op het gebied van integrale

gebiedsgerichte aanpak/ wijkaanpak (0.a. inzet

wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten/maatwerk);

versterking toezicht en handhaving sociaal domein en

GGP: extra fte (boa’s etc.) inzetten om de toezicht en

handhaving, sociale wijkteams etc. te versterken; Ruimte

voor lokale projecten (maatwerk) en ondersteuning

hierbij door CCV; inzet wijkregisseurs ter verbinding
sociaal domein en veiligheid; en bovengenoemde

wijkgerichte aanpak LSI. Trainingen voor professionals in

de wijk (herkennen signalen ondermijning); 0.a.

bewustwording frontliniemedewerkers / training

professionals

Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde

doelgroepen;
- Gericht op LVB (adviestrajecten voor 27 gemeenten en

maatschappelijke organisaties, effectonderzoek bij 5

gemeenten, codrdinatie;
- Gericht op migranten: opschaling programma Verdere

Integratie op de Arbeidsmarkt (bestaande aanpak

dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag
waardoor het risico dat zij in de criminaliteit

terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT,

BASTAI!, Alles Kidzzz. etc.) kleiner wordt.

Meer samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de

aanpak ven sociale problemen in steden en buurten

(aanpak multiproblematiek)
Identificatie en daardoor vermindering van de groep van

hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak)

Minder delinquent gedrag bij personen met schulden

(City Deal Eenvoudig Maatwerk)
Versterking van de signealfunctie van professionals in de

wijk
Betere verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein
Contschotting’)
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betreft o.a. persoonlijk integratieplan voor

nieuwkomers; snelle begeleiding naar werk; online

platform waar gemeenten en relevante partijen uit de

gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen;
creéren van gelijke kansen, leren netwerken en het

tegengaan van stagediscriminatie; opzetten

leerwerktrajecten).
- Gericht op scholieren / studenten: Student Alert;

training voor docenten, studenten en leerlingen over de

omvang en risico’s van ondermijnende criminaliteit

- Preventieve maatregelen voor 70 lokale winkelgebieden
en bedrijventerreinen: keurmerk veilig ondernemen voor

bedrijventerreinen, winkelgebieden en buitengebieden
(productie, opslag, witwassen). Structurele borging van

het platform veilig ondernemen (FTE's)
- Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning

Onderzoeksprogramma
itydeal eenvoudig maatwerk.

- Onderzoek ‘blinde viek’: analyse van de problematiek
achter drugsrunners en verharding en betrokkenheid

van minderjarigen in drugshandel
- Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren

- Criminele inmenging in de amateursport

Voorkomen - Denormalisering drugsgebruik

Zo weinig mogelijk
harddrugs-gebruik in

Nederland

Strategie
Voorkomen

- Publiekscommunicatie (campagne)

- Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden

waaronder evenementen-vergunningen worden verstrekt

- Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik
in Nederland

- Optimale inzet van het instrument van

evenementenvergunning
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Bewaken en beveiligen -Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non]

maatregelen en

weerbaarheid

aan

functionarissen

en getuigen die

zich inzetten

voor een

functionerende

rechtsstaat en

de

(verstevigde)
aanpak van de

georganiseerde
criminaliteit.

maatregelen ingezet
wanneer er sprake is

van dreiging, risico

en mogelijkheid
geweld. Het stelsel

van Bewaken en

Beveiligen wordt

versterkt en

geflexibiliseerd om

Zorg te dragen dat

een groter aantal

personen passende

maatregelen kan

krijgen, met name

functionarissen cie

zich inzetten voor

een functionerende

rechtsstaat.

Strategie
Bescherming en

weerbaarheid is

randvoorwaardelijk
voor het

functioneren van de

rechtsstaat en het

breed offensief

tegen de

georganiseerde
criminaliteit.

cameratoezicht

- Nieuw en versterkend: Flexibilisering rijksdomein hage

dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken

en persoonsbeveiliging)
- Nieuw en versterkend: 37 fte uitbreiding capaciteit en

kwaliteit informatievoorziening
- Versterkend: uitbreiding capaciteit voor gezag (OM,

NCTV, 18 fte) en maatregelenadvies (Politie, KMar 30

fte).
- Versterken kwanti- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit
voor (alternatieve) beveiligingsconcepten)

Versterking stelsel
- Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren

,
Waaronder bezien en implementeren in welke gevallen

en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen

van beveiligingsmaatregelen.
- Nieuw en versterkend: Structurele kwaliteitsontwikkeling
en kennisborging, kennisdeling en innovatie

Versterking beroepsgroepen
- Nieuw: Weerbaarheidsfonds

- Versterkend: 5fte t.b.v. versnelling implementatie

personeelsbeveiligingsbeleid bij beroepsgroepen
Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen
Versterkend: Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit
en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor

kroongetuigen en getuigenbescherming

Doelstelling Doel Maatregelen Resultaten

Bieden van Er worden tijdig en Versterking uitvoering
adequate adequate - Nieuw: Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Meer basiscapaciteit voor specifieke bewaken en

beveiligings- beveiligings- - Nieuw: 87 fte beeldcentralisten voor uitlezen beveiligen taak

Uitlezen van 24/7 camerabeelden bij 35 TBP’s

Meer gradaties in beveiligingsconcepten

Beveiligingsmaatregelen zijn proportioneel en worden

tijdig ingesteld en op- en afgeschaald

Toekomstbestending en adequaat functionerend stelsel

Beroepsgroepen betrokken bij aanpak en verslaglegging
van ondermijning zijn weerbaarder voor vormen van

bedreiging, intimidatie, agressie of geweld
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Beveiligen en Bewaken - Versterken Weerbaarheid

Een veilige
rechtsgang en

een effectieve

en veilige
tenuitvoer-

legging van

straffen

Bieden van adequate
beveiligings-
maatregelen en

weerbaarheids-

maatregelen zodat

de rechtsgang bij
processen tegen

ondermijning
ongestoord kan

functioneren.

Inzichtelijk maken
van crimineel

handelen in detentie

en voorkomen dat

criminele netwerken

in detentie

doorgroeien of hun

activiteiten

voortzetten.

Passend en veilig
reclasserings-
toezicht in

ondermijningszaken

Strategie
Voorkomen

Extra beveiligde zittingszeal
- Intensivering: realisatie van moderne zittingscapaciteit
voor extra beveiligde zittingen die voldoet aan de huidige
eisen en creigingsniveau, door de bouw van een geheel
nieuwe zittingslocatie.

Werkgeversmaatregelen beveiliging rond zittingen en

bescherming lokaal bestuur

- Intensivering materiele beveiligings- en

bewustwordingsmaatregelen bij verschillende

beroepsgroepen die een rol spelen in het strafproces (OM,
ZM). Ter illustratie: verschillende niveaus

beveiligingspakketten voor 120 functionarissen in het

primaire proces bij de rechtspraak.
Ondersteuning kleine gemeenten bij realisatie weerbaar

bestuur. Ter illustratie: jaarlijks worden 25 kleine

gemeenten ondersteund bij de aanpak van weerbaar

bestuur en 50 gemeenten bij het ontwikkelen van

integrale beveiligingsplannen.

Dil/Spreiding netwerken

- Nieuw: Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op

GVM-hoog locaties DJI voor zwaardere criminelen. 50

plaatsen verdeeld over 7 GVM-hoog locaties.

- Nieuw: Inrichting Bureaus Inlichtingen en Veiligheid in

alle GW/VB-inrichtingen.

- Nieuw: Inrichten GSM-paraplu bij de GVM-hoog locaties

- Nieuw: Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij

zittingslocatie Schiphol.

Extra beveiligde ingszalen
- Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en

risicovolle ondermijningszaken.
- Reductie van de risico’s omtrent deze grote processen.

Werkgeversmaatregelen beveiliging

- Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de

strafrechtspleging en opsporing van/handhaving bij

aanpak ondermijning.
- Terugdringen van de risico’s rond huisvesting en vervoer

van functionarissen.

- Toegenomen veiligheidsbewustzijn bij functionarissen,
wat bijdraagt aan risicoreductie.

DjI/Soreiding netwerken

- Zwaardere criminelen worden onder intensiever toezicht

geplaatst en er wordt betere spreiding en scheiding van

gedetineerden uit de ondermijningspopulatie gerealiseerd.
Dit draagt bij aan het voorkomen van voortgezet

crimineel handelen en voorkomt het ontstaan of een groei

van criminele netwerken in detentie.

- Er wordt een betere informatiepositie gerealiseerd over de

criminele netwerken in detentie en deze informatie wordt

structureler gedeeld met OM en Politie. Dit draagt bij aan

zowel de opsporing als aan het voorkomen van het

voortgezet crimineel handelen.

Binnengesmokkelde telefoons worden gevonden en

ongewenste telefoonsignalen worden geblokkeerd.
Hiermee wordt effectievere afscherming van de

buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee

voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten
blijven geven aan hun netwerk.

Hoog-risico gedetineerden hoeven gedurende het

strafproces minder vaak van en naar Schiphol vervoerd te
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worden. Dit leidt tot een afname van het aantal risicovolle

vervoersbewegingen van en naar zittingen in de

Reclasseringstoezicht (intensivering) beveiligde zittingszaal Schiphol.
- verwachting is dat jaarlijks bij 70 zaken/toezichten de

intensivering in het kader van de ondermijningsaeanpak
kan worden ingezet. Bij ondermijningszaken met een

hoog veiligheidsrisico wordt duo-begeleiding ingezet
Reclasseringstoezicht
- Een passend toezichtniveau in ondermijningszaken draagt

bij aan een effectiever toezicht en aan

recidivevermindering. Door in ondermijningszaken met

een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding in te zetten

wordt de weerbaarheid van reclasseringswerkers
versterkt en wordt bijgedragen aan veilige
werkomstandigheden.
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To: [54.2e|, e12| - BD/DVB/BAIL_5.1.2e — @minjenv.nl]; [__6.1.2e _ |, $12} [ 5.1.2e

DRC/IGCL_.1.2e  @minjenv.niJ:| 5-1-2 J, }+2} [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO] Ei 2e l@minjenv.nl]; (5-1-2e),24, [5+ 2¢]-2e

BD/DGPenV/PBT/PBI[ 5.1.2€ J@minjenv.nl};[_5-1-2e |, F246 24 - BD/DRC/GC[__5.1.2e injenv.nl];[__5.1.2e

[5:12e] BD/DVB/BA| 5.1.2¢€ (@minjenv.nl]; | 5.1.2e

Ea
SBP IDRC 5.1.2e |@minjenv.nl];[ 5.1.2e | }+2-ea"

BD/DGPenV/PPBT] _5.1.2€ _|@minjenv.nl]: [5.1.2e|, 124 51]. - BDIDRC/GC[__5.1.2e |@minjenv.nlj; 5.1.28] 5], -

BD/DRCIGC[__5.1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.2e |, 124 [5.1.2e), - BD/DFEZ/CBU/Cluster A[_5-1.2e |@minjenv.nl]

Ce: 51.2e | |-BD/ALL 5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

|
}iat[ 5.1.2e | - BD/DRC/GC

Sent: Mon 3/9/2020 5:30:17 PM

Subject: Pijlers Kennis & Inzicht- MIT
Received: Mon 3/9/2020 5:30:18 PM

E124,
Alhoewel ik begryp dat de pijler Kennis & Inzicht vanwege de gewenste ordening van de minister wordt gekoppeld aan

MIT als meest logische pijler (want bij preventie of B&B zou geheel niet passend zijn), dan nog ben ik van mening dat we

by de argumentatie moeten wegblijven van niet bestaande en/of vergezochte corzakelijke verbanden tussen K&I - MIT om

de IRF of de MR te overtuigen van de claim.

Als daar anders over wordt besloten dan is dat zo; ik zelf heb daar moeite mee.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www-.blackberry.com)

Van | -BD/DVB/BA <_5.1.2e_ |@minjenv.n>
Datum: maandag 09 mrt. 2020 5:53 PM

Aan:[ &1.2e fo} ['42e |.-BpDRcIGC4 5-1-2e — |@uinjenv.nk>,[-1-2e | ff [512e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

-{5.1.2e  |@minjenv.nl> [512], f 124[5125.1.2¢ | BD/DGPenV/PBT/PBI <| 5.1.22 |@minjenv.nl>,{ 5.1.22 F824, p24, -

BD/DRC/GC 4 5.1.2e |@minjenv.ol>,] 5.12e [| | BD/DVB/BA | 5.1.2e (@minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2 + BD/AL E| 5.1.2e  |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: IRF-format. nog opmerkingen en aanvulling?

Ha[ $.1.2e ](e.a),

Dank voor je reactie. Ik kijk morgenochtend welke tekstuele suggesties ik kan meenemen.

Ten aanzien van jouw algemene kritiek over de claim: andere plekken dan K&E tegen het MIT aan laten vallen (niet als onderdeel, maar ter

versterking) binnen de claim zijn eerder niet gehonoreerd. Het is ondoenlijk om dat in deze fase nog te veranderen. In overleg met|

we zaken die daarop betrekking hebben daarom staan.

Groet,

van:[ 5.12e |, 124. 5.1.2e
|

- BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 9 maart 2020 14:26

Aan:| 5.1.26 - BD/DVB/BA;/ 5.1.2e ] +2} [512+],-BD/DGPenV/PPBT/PBO
fe}-Bp/oRc/ec ;|__§12e| |-BD/DVB/BA

Onderwerp: RE: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?

Ik heb de eerste pagina’s kritisch bekeken en becommentarieerd.

Mijn belangrijkste kritiek is dat oprichting van MIT wordt gebruikt als kapstok voor maatregelen die niet met MIT te maken hebben (vaste fte’s

in RIEC, sturing, benodigd inzicht) of niet alleen te maken hebben met MIT maar met alle partners die zich bezighouden met bestrijding

ondermijning.
Die veronderstelde causaliteit is niet juist. Dat doet niets af aan de wens (die ik onderschrijf) voor kennis en versterking RIEC-LIEC stelsel, maar ik

vind het onjuist om verbanden te leggen die er niet zijn.

Groet,[ 5.1.2e |[5.1.2e |[5.1.2e|
an:|_812e_|bi=|-80/DvB/BA_8.126 Jeminjenv.nl>

Versondlen maandag 9 maart 2020 13:53

laten

[5-124], fde12)6.1.2e| BD/DGPenV/PBT/PBI;

Aan: 24 [5.1.2¢], - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 9.1.2€ = @minjenv.nl>;|9.1.2¢ pad, 512 6.1.2e + BD/DGPenV/PBT/PBI

<| 5.1.2€ @minjenv.nl>; | 5.1.2 free] 5.1.2 |. - BD/DRC/GC 4 5.1.2€ |@minjenv.n 5.1.26 | bs
BD/DRC/GC4 5.1.2e — |@minjenv.ni>;|__5.1.2e BD/DVB/BA< $1.22 [@minjenv.nl>

Onderwerp: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?
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Dag allen,

Hierbij stuur ik jullie het IRF-format ten aanzien van Kennis en Expertise. De teksten die hier in staan komen overeen met de teksten die we de

afgelopen weken met elkaar hebben opgesteld. Graag het verzoek om voor morgen (dinsdag 10/3) om 14 uur eventuele opmerkingen of

aanvullingen bij mij aan te kaarten. Dan zal ik er vervolgens voor zorgen dat het format morgen einde dag bij

Groet,
5.1.2¢|

5.1.2

Sr. Beleidsmedewerker

?¢en consorten bekend is.

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts handhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

r z eye
wens seceseeeesseseere

5.1.2 |@minjenv.nl
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To: 5.12e |, fred, [5.1.2e|, - BD/DFEZ/CBU/ClusterAL 5.1.2e |@minjenv.nl]

Ce: Sif 8.42e | Fiz [5.1.2e | - BD/DFEZ/CBU/Cluster Bl 5.1.2e @minjenv.ni];[5-1.2e |, 24 [5.1.2e], -
BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.12e _ \@minjenvanl]
From: 5.1.26 BD/DGPenV/PPM/EBF

Sent: Tue 3/10/2020 9:15:12 AM

Subject: FW: Toekenning 15 min

Received: Tue 3/10/2020 9:15:13 AM

20200302 Besluit minister incidentele middelen MIT.docx

Hoi [5123]
Ook even de check bij jou. Zijn bijgevoegde bedragen hoe de incidentele middelen worden verdeeld in

overeenstemming met jullie beeld?

Groetjes,

[5.1.2e|
5.1.20 |,[512e|2e | 5.1.2e})

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 09:57

Aan: 5.1.28 - BD/DGPenV/PPM/EBF

cc;| §.1.2e ][5.1.26] Ff) ;[ 5.1.2e |, bral. [5426], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Toekenning 15 mln

Ik heb dit plaatje van gekregen
Voor mij herkenbare bedragen
Met vriendelijke groet,
[5.12e]| 5.1.2e |
Van: 5.1.28 BD/DGPenV/PPM/EBF §.1.28 @minjenv.nl]

Verzonden: maandag 9 maart 2020 15:24

Aan:| 5.1.2e | [5120]1.2e [5.1.2e) 4 5.1.2€ |@ politi
cc: | 5.1.2e | |5.1 2e] 24) <q 5.1.2e — |@politie.nl>;] 5.1.2e

Onderwerp: RE: Toekenning 15 mln

Hoi 12]Ja klopt, ik begrijp dat de minister het een en ander heeft toegezegd m.b.t. de incidentele middelen. Ik heb nog

niet precies in beeld wat dit voor Politie betekent. Volgens mij is de 15 min. voor heel het MIT. Wij zorgen in ieder

geval dat de toekenningsbrieven ook met jullieworden afgestemd. Ik moet wel bekennen dat ik nog geen brief

voorbij heb zien kamen.

[8126 Jeb jij al iets voorbij zien komen?

Groetjes,
5.1.28

5.1.2e || 512e [5.12e)) 4 3.1.2e |@politie.nl>
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:09

Aan! 5.1.2e BD/DGPenV/PPM/EBF q 5.1.2e @minjenv.nl>

cc:| 5.1.2e []5.1.2e] G24) §.1.2e — |@politie.ni>

Onderwerp: Toekenning 15 min

Hallo[ 5.4.2|,
Ik begrijp dat de minister € 15 geaccordeerd heeft en dat de toekenningsbrieven deze week worden geschreven.
Ik neem aan dat wij hier vooraf in meegenomen worden?

Met vriendelijke groet,
i.28

oviseur

Politie | Directie Financién & Control | Financieel Advies & Toezicht

Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP| Den Haag
Postbus 17107| 2502 CC| Den Haag

n>

[e126]. - BD/DGPenv/PrBT/PBO {8.1.26 |@minjenv.nl>—

aDisclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveliyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wennnn nana nena nnn nnn nnn Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en by lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die met voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde met bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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Landelijk en intemationaal opererend interventieteam

Politie

Politie - TCVOTWOD

Defensie

Defensie - TCI/OT/WOD.

Belastingdienst

Belastingdienst - TCIMWOD

OM (incl. Rijksrecherche)

Directe organisatie effecten MIT

-Politie

-Defensie

- Belastingdienst (Douane, BD)

- Douane- Scanners

MIT

Totaal MIT
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To: 5.1.2e -BD/AL[_ 5.1.2e @minjenv.nl]: 5.1.2e L BD/DVB/BAT 5.1.2e @minjenv.nl]

Ce: 5.1.2e |}12f [512], - BD/DGPenV/PPBT|
BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e —|@minjenv.nl]
From: S.42e |fil] $.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Tue 3/10/2020 10:07:22 AM

Subject: _notitie lokaal bestuur - relatie MIT

Received: Tue 3/10/2020 10:07:22 AM

[siz

5.4.2e |@minjenv.nlj; [5.1.2 |+2} [5.1.26],-

Voor de notitie lokaal bestuur bijgaand enkele zinnen het uit concept plan van aanpak MIT die handelen over de

samenwerking MIT-regio (en/of lokaal bestuur en driehoek) gaan. Overigens is het MIT is in die zin niets anders dan

de bestaande landelijk opererende partners onder gezag van LP of FP die in en met regionale partners
samenwerken.

Groet,
Uit het concept plan van aanpak MIT:

YHet MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van

OM, politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de

aanpak van ondermijning bezighouden.

Het MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactische opsporing en specialistische opsporing. De diverse

disciplines binnen het MIT werken op 6én werkvloer, mogelijk verspreid over meerdere locaties in het land

met een centrale regie en aansturing telkens optimaal in verbinding met de regio's. Dit onder meer vanwege

gewenste regionale verbinding en verbondenheid bestuurlijk en operationeel vanwege de benodigde lokale

kennis en expertise.
¥ Binnen de intelligencefunctie zijn medlewerkers van de participerende (opsporings)diensten actief. Zij dragen

actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT en dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en

hun eigen organisaties. Essentieel is dat het MIT, aanvullend op de huidige voora! operationele
informatiesystemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in

het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met

lokaal niveau.

Vv Het MIT zal bij het verrichten van ond

Belastingdienst/ FIOD en Douane, D

het optreden zo optimaal mogelijk k

¥ Uitgangspunt is landelijk en regionaal
aanvullen.

Informatieoverdracht en informatiedeling

fy
LEC-RIEC

cS
“_

i-—-—

7
5
&
a
FI

s

lerzoeken in verbinding staan met de overige onderdelen van de

efensie/ KMar en de politie en in gezamenlijkheid zal bezien worden hoe

‘an zijn in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

flexibel verbinden en faciliteren, waarbij kennis en expertises elkaar

MIT detawarehouse

3
€
F

é
Pd

5
*

-

V De intelligence medewerkers in het MIT dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT én dragen

zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Organisaties die ook in de RIEC structuur

werken. Zo vloeit informatie terug n

wisselwerking en beinvloeding.
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To: 5.1.2e
| |5.1.2e|- BD/IDCOM/C&RI___ 6.1.28 |@minjenv.nl]

Ce: $.1.2e |p] 5.1.2e | - BD/DRC/GCL___5.1.2e |@minjenv.ni]; [5.1.2e| f14.
BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e — |@minjenv.nl]
From: §.1.2e

|
5.1.2e).1.2e - BD/DBO

Sent: Tue 3/10/2020 10:08:47 AM
Subject: RE: Ondermijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Received: Tue 3/10/2020 10:08:42 AM

(5128)-

Klopt
- Gert Jan Segers
- Pieter Heerma

- Rob Jetten

- Klaas Diykhoff

Dit zodat coalitie (voorzitters fracties) over die belangrijke thema nader geinformeerd worden en dit in kleine setting is. Dan

kan eea ook beter gedeeld worden (dan bijvoorbeeld in de openbare briefings in tk)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:|5.1.2e| [6.1.22] - BD/DCOM/C&R 4__§.1.2e  |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 10:30 AM

Aan:[ §.1.2e |[51.2¢5.1.2e |BD/DBO 4 5.1.2¢ @minjenv.nl>

Kopie:| _5.1.2e [4h | 5.1.2e | - BD/DRC/GC 4 5.1.2e @minjenv-nl>,| $-1.2e | fe} [5 2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

5.1.2e | @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Ondermijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Ik geloof dat we de sprekers wel kunnen regelen, ze lijken vooral te willen weten wanneer ze waar moeten zijn.

Dus alléén een bijeenkomst met fractievoorzitters, en dan alleen die van de coalitie?

Van: 5.1.26 5.4.20|5.1.2e | BD/DBO

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 10:26

Aan: 5.1.2¢|, - BD/DCOM/C&R

fered oz 5.1.2e |, - BD/DRC/GC;_5.1.2e |, +24, [512, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Ondermijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Ik moet echt uitnodiging wel vandaag uit doen.. lukt dit denk je?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:| 5.1.2e |,|[5.1.29].-BD/DCOM/C&R4 §.1.2e — |@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 10:21 AM

Aan:| 5.1.2e |, |5.1.205.1.2e | BD/DBO 4 5.1.2€ @minjenv.nl>

Kopie:| 5.1.2e |,124[5.1.2e|,-BD/DRC/GC 4 —5.1.2e —_ |@minjenv.nl>,| §.1.2e |
q 5.1.2@  |@minjenv.nl>

Onderwerp: Ondermijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Om te zorgen dat de sprekers er kunnen zijn en zich kunnen voorbereiden, zou je me kunnen laten weten:

- Hoe laat/waar de sprekers maandag 23/3 verwacht worden?

- Wat de opzetis van de bijeenkomst (hetzelfde als MR?)?
- Of ze na het coalitieoverleg ook bij een bijeenkomst met fractievoorzitters zijn, en dan ook: hoe laat/waar/wat?

Dan kan ik dat weer aan de betrokkenen laten weten. Veel dank!

Met vriendelijke groet,

SA 2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Ministerie van Justitie en Veilighei

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Sfdaling Georganiseerde Criminaliteit
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Programma Anti-Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

fit 5.1.26

|

5.1.26 @minjenv.nl

www. riiksoverheid.nl/ieny

Voor een rechtvaardige en ige samenleving

S$Payoff|minjus|252$S

0207



To: 5.4.26 |$12} [02] - BD/DGPenV/PPBTL__5.1.2e |\@minjenv.nl]; a [52].
BD/DGPenV/PPBT/PBO _5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |, fiaf] 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Tue 3/10/2020 1:38:19 PM

Subject! RE: Memo bestuur irt BOTOC

Received: Tue 3/10/2020 1:38:20 PM

Volgens mij is dit de tekst.

Multidisciplinair Interventieteam

Er wordt ingezet op de vorming van een Multidisciplinair Interventieteam (MIT) onder gezag van FP en LP. Bij het MIT gaat om

intelligence, toezicht, opsporing en vervolging ter versterking van de (inter)nationale slagkracht. Ook hier blijven bestaande

gezagslijnen blijven intact. Net als bij vergelijkbare diensten als LE/DLR, THTC is er geen sturingsrelatie vanuit gemeenten of de

regio.

van: |5.1.28|, 5124. [| - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:13

Aan:| 5.1.2e |, [512e], -BD/DGPenV/PPBT/PBO ;__5.1.2e |[24 [5.1.2e|, -BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Memo bestuur irt BOTOC

Collega’s,
Kunnen we hier wat mee?

Met vriendelijke groeten,

5.1,.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

T

P

urfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

ostbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

9.1.2€

5|S126|
5.1.28 @minjenv.nl

www, rijksoverheid.nli/ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [ 512e | | BD/AL 5.1.2e (@minjenv.ul>

Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 2:07 PM

Aan: [5.12e}.1.2€ L BD/DRC FE 5.1.2e |\@minj env.nl>,[5.4.2e |p12. -BD/DRC {5126 |@minj env.nl>,| .1.2¢ | [p2e]. -

BD/DGPenV/PPBT 4 51.2e |@minjenv.nl>

Kopie:[ 5.1.2 -BD/DVB/BA 4 5.1.28|@minjenv.nl>,[ 5.1.2e _|,[5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO

{ 5.1.2e —|@minjenv.ni>

Onderwerp: Memo bestuur itt BOTOC

Ha allemaal

Tbv ons overleg zodadelijk een memo over de relatie bestuur tov de brede aanpak.
Verder even de relevant sheets bijgevoegd. En ik heb een vraag over de strategische fenomeensturing. Wat

bedoelen we daarmee en welke mogelijkheden of onmogelijkheden zijn er.

Hoop dat we zo samen weer stapje verder komen en ik laat heti Ibabs zetten

Groetjes



To: 5.1.2e |, $124, [5.120], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[51.2e |@minjenv.nl]; [5-120],24 [5.126] 5.1.2

BD/DGPenViPBTIPBII 5.1.2e @minjenv.nt;[ 5.1.22| b12d b124
Pep
oe

ae
5.12e  |@minjenv.ni]; L_5.1.22

| ft
§.1.2e

|,

- BD/DRC/GC| 5.1.28 @minjenv.ni];|5.1.2e|[Biz |12e BD/DVB/BAI[_5.1.2e— @minjenv.nl]
From: 5.1.26 |+12]-BD/DVB/BA
Sent: Tue 3/10/2020 6:32:48 PM

Subject: FW: |RF-format Kennis en Expertise

Received: Tue 3/10/2020 6:32:49 PM

IRF-format Kennis en Expertise format 6 maart 2020.docx

Dag allen,
Zie hierbij het IRF-schema dat| 5.1.2e ]richting| [| 81.2e | en DFEZ zond.

Groet,

:

- BD/AL

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 18:13

Aan:| 5.1.2e | fr - BD/DRC4 5.1.2e |@minjenv.ni>;[ 5.1.2e |, f124.[512e], - BD/DFEZ/CBU/ClusterA q_5.1.2e |@minjenv.nl>;
6.1.2@

| $124. |512¢,-BD/DGPenV/PPBT4 _5:1.2e  |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: IRF-format Kennis en Expertise

Ha allemaal

Hierbij het definitieve schema tbv IRF over kennis en expertise en lokaal. Vandaag dus nog afgestemd ook met

medewerkers PenV en DRC.

Groetjes
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Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende
criminaliteit: Kennis en expertise

2021 2022 20232024 = 2025-2026

Landelijk en Internationaal

Strategische kennisunit

Regionaal

Versterken RIEC's

Versterken LIEC

Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel) 0.6 12 1.2 1.2 1,2 1,2

15 30 30 30 30 430

09 18 18 18 18 18

29 54 7,5 83 8,3 8,3

26 49 68 75 7,9 7,5

0.3 05 07 08 0.8 0.8

Totaal Kennis en Expertise 4 8 10 11 11 11

1. Aanleiding (probleem en doel)
1.1 Wat is de tekst in de communicatie

richting TK (doel of maatregel)?

A. Strategische Kennisunit

Er is behoefte aan een strategisch beeld dat inzicht geeft
in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen op het

gebied van ondermijning. Daarmee kunnen het MIT en

andere partners buiten het MIT hun taken gericht op de

aanpak van ondermijnende criminaliteit effectiever,

efficiénter en eenvoudiger op pakken en daarin

samenwerken, zowel in casuistiek als aan fenomenen.

Ten behoeve daarvan komt er een centrale regieplek bij
een gezaghebbende club met draagvlak bij alle partners

waar informatie samenkomt en periodiek leidt tot een

centraal beeld (kennisproduct) van ondermijnende
criminaliteit welke strategische sturingsinformatie levert

ten behoeve van het MIT en andere partners.

B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC

Daarbovenop is behoefte aan een

samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau die,

mede aan de hand van het hierboven benoemde

strategische beeld, de partners ondersteunt bij de

aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals de RIEC’s

dit doen in de regio’s. Daarom wordt voorgesteld om aan

te sluiten bij het model dat wordt gehanteerd bij de

integrale aanpak van Outlaw Motor Gangs (OMG’s) en

waarbij zowel door landelijke partijen als lokale en

regionale partijen gezamenlijk wordt gewerkt aan deze

gecombineerde strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale

aanpak. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door

het strategische beeld (kennisproduct) door te vertalen

naar actuele tactische kennis en inzichten over

ontwikkelingen m.b.t. ondermijnende criminaliteit tussen

betrokken landelijke diensten. Het gaat hier om het

uitbreiden en aanvullen van bestaande taken van het

Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

C. Regionaal
Het RIEC-LIEC bestel dient voldoende toegerust te zijn

op de toename in de vraag naar ondermijningsbeelden.
Nieuwe vragen vanuit het landelijke als gevolg van
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indirecte keteneffecten van de komst van het MIT of op

basis van extra kennis en inzicht naar aanleiding van de

ondermijningsbeelden van alle regio’s/gemeenten
behoeven extra vaste krachten. Er is bovendien meer

behoefte aan specialistische capaciteit en expertise op

gebied van privacywetgeving, beleidsadvies, intelligence
en communicatie.

Ten slotte is het huidige IV-systeem van het RIEC-LIEC

bestel toe aan vernieuwing om zowel de toenemende als

de complexere vraag aan te kunnen. Met de incidentele

middelen wordt een plan opgesteld voor de nieuwe IV-

infrastructuur en wordt zowel het huidige systeem waar

nodig versterkt en (afhankelijke van structurele

middelen) gestart met de bouw van een nieuw systeem).
Daarnaast is nog een kleinere en aflopende investering

nodig in het toekomstige ICT-systeem, vanaf 2022 met

name een landelijke bijdrage aan het beheer ervan,

naast de bijdrage die de RIECs dan standaard zullen

kunnen doen.

Met vorengenoemde investeringen zullen zowel de

verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen

worden, ontstaat een veiliger en toekomstbestendige
manier van informatie-uitwisseling en kan de

bestuurlijke aanpak naast de strafrechtelijke beter in

positie gebracht worden en wordt zodoende de

integraliteit van de aanpak geborgd.

1.2 Wat is het probleem dat wordt

beoogd op te lossen?

A. Strategische Kennisunit

De huidige strategische analyses (bij de partners) zijn te

eenzijdig gericht op de eigen organisaties, waardoor

kennis en inzichten veelal versnipperd blijven en

integraliteit ontbreekt. Daarnaast is er beperkte sturing

op, en regelmaat in, de momenten waerop al deze

rapportages naar buiten worden gebracht. Dit kan ertoe

leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde)

onderzoeken een onevenredig grote impact hebben op

het publieke discours over de aanpak van ondermijning.
Ook is er onvoldoende overzicht in welke kennislacunes

er zijn, en waar extra (wetenschappelijk) onderzoek

gewenst is. En het toekomstige MIT en haar partners

zijn zonder de unit onvoldoende geéquipeerd op de

actuele stand van het ondermijningsprobleem.

Bij de partners bestaat echter wel veel kennis, expertise
en informatie die bijdragen aan de aanpak. Bovendien

heeft de aandacht voor de ondermijnende criminaliteit

tientallen waardevolle onderzoeks- en

strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan

die aanpak. Denk hierbij aan het nationaal

dreéigingsbeeld, een landelijk beeld van de ondermijning

van het LIEC, onderzoeken van de Politie Academie,

onderzoeken van universiteiten, WODC-onderzoeken et

cetera. Het is zaak dat de strategische kennisunit die
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zaken bij elkaar weet te brengen in een overkoepelend

gezaghebbend beeld.

B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC

Er is bij de landelijke partners noodzaak geconstateerd

om over een soortgelijke ondersteunende

samenwerkingsvoorziening te kunnen beschikken als de

RIEC’s dat zijn voor de regionale partners.

Strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale instrumenten

worden onvoldoende gezamenlijk ingezet. daardoor

wordt suboptimaal gewerkt. Doel van het in werking
stellen van tactische tafels naar voorbeeld van de OMG

aanpak is om strategische kennis door te vertalen naar

actuele tactische aanpakken van betrokken landelijke
diensten en via het LIEC de regio’s.

C. Regionaal
De toekomst van het LIEC-RIEC bestel is kwetsbaar door

de toenemende vraag naar ondermijningsbeelden

bijvoorbeeld en te beperkte menskracht om aan de cie

vragen te voldoen. Nieuwe vragen vanuit het landelijke
als gevolg van indirecte keteneffecten van de komst van

het MIT of op basis van extra kennis en inzicht kunnen

zonder extra vaste krachten niet opgepakt worden.

Doordat medewerkers van de RIEC-bureaus en het LIEC

bijvoorbeeld (grotendeels) alleen op tijdelijke basis

aangenomen kunnen worden, is er geen gezonde

verhouding vast-flexibel, is het verloop groot en lekt

opgebouwde kennis en expertise te snel weg. Er is meer

behoefte aan capaciteit en expertise op gebied van

privacywetgeving, beleidsadvies, intelligence en

communicatie.

Daarnaast is de druk op het huidige ICT-systeem groot

door toenemend deelname en vanwege de leeftijd van

het systeem. Met de incidentele middelen wordt al een

goed plan opgesteld voor de nieuwe IV-infrastructuur en

wordt zowel het huidige systeem waar nodig versterkt

en (afhankelijke van structurele middelen) gestart met

de bouw van een nieuw systeem). Met de structurele

middelen kan het ICT-systeem toekomstbestencig
worden gemaakt.

1.3 Wat is de beoogde oplossing voor

het probleem?

A. Strategische Kennisunit

Er komt een herkenbare faciliteit die vanuit de

gezamenlijke partners continu in staat is om de trend en

ontwikkelingen op strategisch niveau te monitoren, te

presenteren en te duiden. Het monitoren van dreigingen
en kansen en deze fenomenen te duiden gebeurt dan

doorlopend. Deze kunnen periodiek gepresenteerd
worden waarmeehet formuleren van strategische

prioriteiten door gezag en bestuur wordt gefaciliteerd.
Andersom kunnen deze strategische prioriteiten hier ook

worden vertaald naar gewenste resultaten /

doelstellingen omdat wordt gezorgd voor verbinding met



het tactische en operationele niveau.

Op basis van het strategisch beeld kunnen strategische
keuzes worden gemaakt, wordt inzichtelijk waar (nieuw)
beleid nodig is en waar eventueel wetgeving ontbreekt

en nodig is. De informatie is nu nog te versnipperd en

gefragmenteerd, wenselijx is een permanente

wisselwerking tussen de intelligence- en

opsporingsorganisaties en goede aansluiting op

bestaande organisaties zoals het LIEC, FEC PPS, Anti

Money Laundering Center en Anti Corruptie Center.

B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC

Een aanpak/ werkwijze die lijkt op de manier waarop de

OMG-aanpak is vormgegeven (fenomeen-gericht)

ingebed in een kwalitatief en gedegen expertisecentrum
voor de aanpak voor (onderdelen van) ondermijning. Het

gaat hier om uitbreiding en aanvulling op bestaende

taken van het LIEC.

C. Regionaal
De vaste bijdrage aan de RIECs en het LIEC te

verdubbelen. Daarmee krijgen ze een stevigere basis,
kunnen ze vaste krachten werven op de benodigde

expertise en is er ook een aanhakingspunt naar alle

gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten

daarmee te belasten.

Met de structurele middelen kan bovendien het ICT-

systeem toekomstbestendig worden gemaakt.

1.4 Wat is het beoogde budget

(meerarig)?

A. Jaarlijks € 1,8 miljoen euro.

B. Jaarlijks € 1,2 miljoen euro.

C. Jaarlijks 8,3 miljoen euro.

1.5a Wat is het beoogde doel van_de

maatregel?!
1.5bEn meer speécifiek: Wat is dé SMART

of meetbare doelstelling?

A. Strategische Kennisunit

Een voor de partners aansprekend en toonaangevend
kennis- en expertisecentrum met als doel om een

integraal, gezaghebbend strategisch beeld te krijgen dat

inzicht geeft in de aard, omvang en ontwikkelingen in

fenomenen van ondermijning ten behoeve van cde

prioritering op langere termijn van het MIT en andere

partners (zoals het gezag en bestuur).

B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC

Het inrichten van een samenwerkingsvoorziening die de

partners in staat stelt kennis en inzicht te delen en de

samenwerking tussen de landelijke partners en de

regio’s faciliteert. Door concrete doorvertaling van het

strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld

van de landelijke aanpak OMG's ontstaat een

effectievere integrale aanpak op geprioriteerde
fenomenen.

C. Regionaal

1 Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel

(bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect

met aanvullende inzet wordt beoogd.

0210
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Door de toekenning van extra middelen voor het RIEC-

LIEC stelsel worden ce RIEC’s en het LIEC in staat

gesteld de capaciteit te verhogen, waardoor het bestel

robuust en toekomstbestendig kan worden gemaakt. Met

deze investeringen zullen zowel de verwachte

keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename

vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle

gemeenten terug valt. Daarnaast zal dit resulteren in

goede borging van de informatiedeling tussen regionaal
en landelijk niveau en een betere samenhang tussen de

strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.

Versterking en zorgvuldiger delen van informatie.

Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding maar beperkt
aan, dus voorkomen stagnatie.

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/

maatregelen*?

2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de

beoogde doelstelling (doeltreffendheid?)? Wat

is de onderliggende beleidstheorie? Is

hiervoor een empirische onderbouwing

aanwezig?

Zie de PxQ in 2.7a

A. Door periodiek (eens in de 4 maancden

bijvoorbeeld) één onafhankelijk

kennisproduct te maken ontstaat doorlopend
inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het

kennisproduct zorgt voor:

-een systematische analyse van de

bestaande wetenschappelijke en tactisch-

operationele inzichten;
-onderzoek op de belangrijkste, actuele en

nog onbeantwoorde kennisvragen die de

aanpak verder versterken.

B. Informatie over ondermijning wordt (binnen
het LIEC-RIEC bestel) uitgewisseld, verciept

en opgewerkt tot concrete interventies /

preventie maatregelen, gericht op

geprioriteerde fenomenen uit strategische

unit: denk aan vastgoed, criminele families,
mensenhandel etc.

C. Doel is de te verwachte keteneffecten te

compenseren (toename vraag), Zonder dat

de huidige inzet ook voor alle gemeenten

terugvalt.

e  aantrekken vaste krachten met de juiste

expertise (ook juridisch en privacy,
combinatie achtergronden gemeentelijke en

strafrechtelijk domein)
° investeren in ICT; beheer

?
Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

3 De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt

gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)
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¢ continueren van incidentele versterking
relatie met het bedrijfsleven (PPS/PVO)

Daarnaast is de huidige ICT-voorziening nog

onvoldoende geéquipeerd en kan het de

uitbreiding van de vraag maar beperkt aan,

dus voorkomen stagnatie en

toekomstbestendig maken. Met deze

investering kan de noodzakelijke vernieuwing
worden gerealiseerd.

2.3 Hoe doelmatig? is de wijze van de

besteding (de verhouding tussen kosten en

effecten)? Is hiervoor een empirische

onderbouwing aanwezig?

2.4 Hoe past inzet van het instrument in de

instrumentmix? Zijn deze onderling
consistent?

We presenteren een mix van onderzoek,

ondersteuning in de samenwerking (zowel ICT als

FTE) en doorvertaling beproefde aanpak naar andere

fenomenen.

2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of

maatregelen om het doel te bereiken?

Waarom is hier niet voor gekozen?

2.6 Hoe ziet de specifieke besteding van de

middelen eruit?

Zie de PxQ in 2.7a.

2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output?

Indien er geen sprake is van concrete output

of indien output niet uit te drukken is in PxQ

dan voorhanden: wat is de PxQ van de input

(fte’s, scanners, etc.)

A. Strategische kennisunit

10 fte onderzoekers: 1,2 miljoen
e =publicaties, bijeenkomsten, werkbezoeken

etc: 600.000 euro

B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak
LIEC

5 tafels gebaseerd op OMG-aanpak:
10 fte = 1,2 miljoen
« 1 coérdinator

* 5 secretarissen

« 2 beleidsondersteuners

« 2 onderzoekers

C. Regionaal
De 8 miljoen is opgebouwd uit:

* 10x 720.000 euro per RIEC

¢ 1x 800.000 voor het LIEC

Ruwweg: per RIEC:

e 64 fte a 120.000

¢ 150.000 ICT, inclusief bijdrage aan

toekomstig beheer nieuwe IV-systeem

RIEC/LIEC
¢ 90.000 communicatie: versterken

informatiefunctie richten alle gemeenten

LIEC: 800.000

* De relatie tussen de effecten van het beled en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiéntie

genoemd)
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« door toename activiteiten RIECS wordt de

druk op de shared service taken vergroot
e 5 te voor de reguliere shared service taken

die dus qua volume toenemen:

0  juridisch advies

oo. privacy-advies
o IcT-(helpdesk en ontwikkeling)
o communicatie

¢ 100.000 ontwikkelen toepasbare kennis en

informatieproducten voor de RIECS

¢ 100.000 op landelijk niveau faciliteren

samenwerking bedrijfsleven

2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van

de instrumenten tot reeds bestaande inzet?

Nu:

*
geen gedeeld beeld en geen gedeelde

prioriteiten
e geen link tussen wetenschap en operatie

zoals uit MIT en vv

e geen organisatie-overstijgende beelden

e geen verbinding tussen preventief en

repressief
e¢ geen doorvertaling van internationaal naar

nationaal naar lokaal onderzoek en vv

Als dit niet doen: fragmentatie blijft buiten MIT

bestaan. Voor toekomst MIT moet dan alsnog iets

aparts ingericht worden. Voor een

informatiegestuurde, integrale aanpak van

ondermijning is een strategische kennisunit

noodzakelijk.

2.8 Is het een optie om het beleid eerst in

een kleinschalig experiment te testen

alvorens over te gaan tot bredere uitrol?

2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga

daarbij in op:

o  Welke partijen zijn er betrokken?

o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere

partij?
o Welke kosten draagt iedere partij?

o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico’s

bij uitvoering?

A. Dit centrum ontwikkelt zich de komende jaren.
Binnen 3 jaar zal een keuze worden gemaakt voor

een definitieve ophanging.

B. Zoveel mogelijk aansluiten bij - en gebruik maken

van de al bestaande infrastructuur van het LIEC

omdat het LIEC beschikt over het juiste netwerk en

de juiste communicatiemiddelen.

1. Evaluatie (ex post)
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren

of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op

beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens

3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en

doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet
wordt hiervoor gehanteerd?

o  Wanneer wordt er gemeten (nul,



tussentijds, eindmeting)?
o Hoe wordt gerapporteerd over de

(tussentijdse) uitkomsten?

o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn

hiervan de gevolgen voor het te

behalen doel en de meetbare

doelstellingen?

3.3 In hoeverre is het doelbereik3,|
doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen?

Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of

externe effecten die effect hebben op het

resultaat?

3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie

binnen het departement?

3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de

evaluatieplanning en tot de cyclus van

beleidsdoorlichtingen (in welk jaar vindt de

beleidsdoorlichting plaats)?

5
De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte

beleidsinstrumenten).
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To: fv2f, [5.12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO]5.1.2e |@minjenv.nl]

Ce: . bi] 5.1.2e |

- BD/DRC/GCL__5.1.2e  |@minjenv.nl]; | 5.1.2e |[5.1.2e. -

BD/DCOM/C&R @minjenv.nl]
From: [5+2e),
Sent: Wed 3/11/2020 6:59:03 AM

Subject: Antw: Presentatie MIT fractievoorzitters coalitie

Received: Wed 3/11/2020 6:59:46 AM

Goedemorgen

Dat lukt. Staat in mijn agenda.

Met vriendelijke groet,

Van: "[§.1.2e|, 124 {5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO"

Verzonden op: dinsdag 10 maart 2020 21:28

Aan: "[512|,] 5.1.2e | (/5.1.2e |)"
ce:

"| §1.2e | fd] 6.1.2e |, - BD/DRC/GC","| 5.1.26 |,
Onderwerp: Presentatie MIT fractievoorzitters coalitie

[5-1.2e], - BD/DCOM/C&R"

Beste [Siz]Zou jij eventueel -

samen met de sprekers uit de film -

op maandag 23/3 om 13.00 uur op het Ministerie

aanwezig kunnen zijn om de plannen voor het MIT nader toe te lichten aan de fractievoorzitters van de

coalitiepartijen?

We vernemen het graag.

Dank alvast!

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind resulting fom the risks imherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wens nee ne en ns ene n enn Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht met voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellyk te nformeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld
door het Forum Standaardisatie. Mail die met voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To: 5.1.2e |b124- BD/DRCL_5.12e |@minjenv.nl;[ 5.1.2e [| BD/AL[ 5.12e — @minjenv.nl]

Ce: 5.1.2e 5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5-1.2e  |@minjenv.ni];__5-12e | F124, [ 5.1.2e |-
| 51.2e  (@minjenv.nij; [ 5-1.2e |, x24. [51.28],

- BD/DGPenV/PPBT/PBO]__&1.2e |@minjenv.nl]BD/DRC/GCI

From: Fin! - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Wed 3/1 1/2020 8:35:53 AM

Received: Wed 3/11/2020 8:35:53 AM

De IT liet mij de afgelopen uren in de steek. Vandaar deze platte tekst. Heb het ook nog niet kunnen integreren in de notitie,
maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dit is wat mi betreft het verhaal over de BM en het MIT.

QenA:
Rol burgemeester bij het MIT:

1) MIT is een opsporingsdienst; weliswaar geen nonnale recherche-afdeling, maar ook deze meuw in te richten mlichtingen-
organisatie met operationele capaciteiten, is en blijft een opsporingsdienst. Gezag hierover berust bij het OM en niet by de

BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opspormgsdiensten.

2) Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de bestrijding van de GOC en dus ook bij
het MIT een rol te geven:

A) Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of

achteraf geinformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare
orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn mer is dat de BM via zijn lokale driehoek

geinformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende

gemeente actief zullen zijn. Er is de diensten by de inrichting van het MIT veel aan gelegen geweest om de fouten wit de

IRT-tiyd te voorkomen (een delta team dat in splendid isolation zijn ding deed). Dus ook al kennen opsporingsonderzoek per

definitie een ‘need-to-know’ classificatie, is het desalmiettemin de bedoeling om met in isolatie te werken. Dat is geregeld
doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te kunnen

aiju. Het lykt wat dat betelt het meest op het Team Hightech Crime. Dat draait zijn eigen zaken, maar is vooral een

aanvullende, specificke capacitcit voor de andere opsporingsdicnsten.

B) De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde cruminaliteit in zijn stad worden aangepakt: Ook hier geldt
dat dergelijke prioritetten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken van
deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de verantwoordelijkheid van de bestaande recherchediensten (die overigens

specifiek voor zwacri aan het begin van deze kabinetsperiode im iedere eenheid specifiek voor dit doel versterkt zijn). De

lin hiervoor loopt via de lokale driehoek.

C) Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, im het bijzonder ook de gemeente. Dit is inderdaad

de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal,

regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is niet pas onderkend bij het maken van het MIT. Dit speelt al

langer en daar hebben we ook voorzicningen voor dic lopen via de informaticorganisatics van alle partners. Het is belangrijk
om die verder te versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal tot intemationaal en vice

versa dat ons voor ogen staat. Omdat dat dus heter moet, wordt er ook in de BOTOC plannen stevig in dat kanaal

geinvesteerd. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer kan

uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het bijzonder het RIEC stelsel).

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de ‘toevallige’ verschijningsvorm van die criminaliteit

voorzover dat hun specifieke verantwoordehyjkheid raakt. De douane kykt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit op

de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiéle stromen, en de territoriaal

georgamseerde politie pakt voor de zichtbare versclijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties
etc.). Belangrijk onderdeel van de mieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding
van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo
onderzoek. Om strategische, operationele stung over al deze organisaties mogelyk te maken, moet je eerst bewust inrichten

dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, ‘actionable’ intelligence, of te wel kennis en

inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daarmee wordt ook een gremium

mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestryjding van de GOC. In dat
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gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te

maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht. Er zijn echter

precedenten waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de outlaw motor

gangs, of de manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestrijding van kinderporno of

kindersextoerisme.

Kortom: De BM wordt op zijn verantwoordelijkheden en zijn mhoudelijkke wensen bediend. Daarby is, om het verder met

nog complexer te maken, ervoor gekozen om dat via de bestaande lijnen te laten verlopen. Kan de BM het MIT bellen?

Natuurliyk, zij het dat dat niet veel uttmaakt. MIT is een instrument, de BM moet zich druk maken over het beleidsdoel dat

verwezenlijkt moet worden. Iloe de betrokken diensten dat doen, is niet aan hem. Dat is kennis en ervaring die bij de

operationele diensten berust. Dat is zo voor de politie, maar ook voor de Kmar, de FIOD, de Douane ete etc en dus ook voor

het MIT. Evenwel is er geen enkel beletsel om de BM te informeren over wat er gebeurd en waarom dat zo is. Dat geschiedt
dan via de lokale driehoek.

Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@ minjenv.nl
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To: [5.1.2e | [sz], - BD/DGPenV/PBT/PBI[__5.1.2e
Grrl reBD/DGPenV/PPBT]__ 5.1.26 |@minjenv.nll; | §-1.2|, $125. 5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO[___5.1.2e | @minjenv.nl]

From: == [51.2e), bi24 [.2e5.1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Thur 3/12/2020 9:35:29 AM

Subject: opdrachtformulering werkgroep informatiedeling

Received: Thur 3/12/2020 9:35:30 AM

Heren,

Bij het opstellen van een opdracht voor de werkgroep informatiedeling ben ik wat aan het rondzoeken in de

papierstapels die zijn geschreven over MIT en BOTOC. Ik kom in de contourennota voor het breed offensief de

volgende uitermate interessante passage tegen:
Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende

partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk
knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het wegnemen

van deze knelpunten. Zo ligt momenteel het

De geel gearceerde tekst is voor weinig interpretatie vatbaar, denk ik zo. Dat wordt een korte opdracht voor ons....

Maar dat laat onverigens onverlet dat we een goede beschrijving nodig hebben van de wijze van informatiedeling in

het MIT. Ook als dat in de WGS wordt opgenomen, is die beschrijving noodzakelijk. Ik ga dus door met de

opdrachtformulering (met het bovenstaande in het achterhoofd).
Groet!
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To: 5.1.2e |fial[ 5.1.26 | - Bo eC

moi size SmmenCe: 5.1.2e | $124, [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.20), 1.24, [6.1.2¢[5.1.28 | BD/DGPen V/PBT/PBI
Sent: Thur 3/12/2020 1:31:31 PM

Subject: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT

Received: Thur 3/12/2020 1:31:32 PM

Document1.docx

Hoi [BT]
Wil je hier even naar kijken om eea goed aan te haken en te positioneren bij de MIT ontwikkeling?
Groet en dank,
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Opdrachtformulering werkgroep informatiedeling MIT

Achtergrond:

De beoogde doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende
criminele bedrijfsprocessen door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele

netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de

verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barriéres voor crimineel handelen en voor het

verkrijgen van crimineel geld. In aanvulling hierop erkennen de betrokken partijen de noodzaak

om de bestrijding van ondermijnende criminele netwerken gezamenlijk en integraal aan te pakken.
Hierbij wordt ingezet op een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten waarbij
de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.

Het MIT gaat informatiegestuurd en data-gedreven werken. Dit betekent dat de informatie die

reeds beschikbaar is binnen de betrokken organisaties zal moeten worden beoordeeld en

geanalyseerd. Dit om, uitgaande van de doelstelling van het MIT, te komen tot een selectie van

fenomenen en criminele kopstukken waarop het MIT zich gaat richten door middel van een

vernieuwende vorm van aanpak georganiseerde criminaliteit. Hieraan zal prioriteit moeten worden

gegeven'.

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie

tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige kan op het

gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk knelpunten bij het delen van informatie

tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het wegnemen van deze

knelpunten?.

Opdrachtformulering:

Door de stuurgroep MIT is op DATUM het belang van informatiedeling besproken en aangegeven

dat dit door €en werkgroep uitgewerkt moet worden. Het doel van de werkgroep is / moet zijn:

1. Het maken van een beschrijving van de manier waarop informatie verwerkt wordt binnen

het MIT, volgend uit de beschrijving van de intelligence doelen als beschreven in het plan
van aanpak MIT (zie hierboven). Met informatie verwerking wordt in dit kader bedoeld:

welke informative is er nodig om te komen tot de producten die het MIT nodig heft om

tactisch te functioneren;

2. Het beschrijven van de constructie voor de wijze waarop de in punt 1 noodzakelijke

informatiedeling op juridisch correcte wijze moet plaatsvinden.

Daarbij wordt opgemerkt dat alle organisaties in het MIT deel uitmaken van deze werkgroep, maar

dat beide bovenstaande trajecten in een andere (/kleinere) samenstelling uitgewerkt kunnen

worden. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van praktische werkbaarheid. vb

+
Bron: notitie kwartiermakers MIT, d.d. 25 februari 2020

?
Bron: Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, publicatiedatum 18 oktober

2019



[512e.2e |(Landelijk Parket)[5.1.2el@om.ni];[_5.1.2e |@belastingdienst.ni[_5.1.2e |@belastingdienstnl];

@belastingdienst. nt] 5.1.2e  |@belastingdienst.nl]; 5.1.2e |@minfin.nl'L_§.12e |@minfin.n]];
(@belastingdienst.nI'le @bdasnodansnl]; 5.1.2e @mindef.n!'| 5.1.2 @mindef.nl];

§.1.2e  |@belastingdienst.nl'_ 5-1.2e  |@belastingdienst.nl

Ce: [5.1.2¢ fet ist 2e].-BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]:
5.1.26 @politie.nI'{ 5.1.2e

@poitie. nl}; [5.1.22 hz al - BD/DGPenV/PPBTI__5.1.2 |\@minjenv.nl];
VIPBT/PBIL_5.1.2e5.12e |] - BD/DGPen @minjenv.nl]

From: 5120, br, [s126.1.2e| BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Thur 3A 2/2020 2:01:27 PM

Subject: Beschrijving casus MIT

Received: Thur 3/12/2020 2:01:28 PM

Collega’s,
A.s. maandag is er een bijeenkomst van de werkgroep informatiedeling MIT gepland. We hadden de vorige keer

besproken dat er een casus beschreven zou worden waarin de werkwijze van het MIT zichtbaar zou worden, zodat

we dat als basis kunnen gebruiken om in kaart te brengen welke acties we moeten ondernemen om de vorm van

informatiedeling in het MIT mogelijk te maken (kort samengevat). De beschreven casus verdient wat meer

aandacht, vooral omdat het multi-disciplinaire karakter onvoldoende tot zijn recht komt.

Ik stel voor om daarom -in kleiner comittee dan oorspronkelijk de bedoeling was- ons in eerste instantie te richten

op het opstellen van de casus. De werkgroep wordt verschoven naar een datum twee weken later, het moment

laten we staan voor de casusbespreking. Verwacht in de komende korte periode wat outiook-uitnodigingen in jullie

agenda’s van mijn zijde. Het is prettig als jullie —als ‘MIT-partner’- kunnen aanschuiven om de casus verder te

brengen.
Alvast dank voor de medewerking.
Met

vriendelijke groet,

Senior beleidsmedewerker
Ministerie

v

van

1

Just ie
@

en

h

Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301

12
2500 EH

Ae
Den

in Haag
mi ~S.rl Ze

§.1,2¢ (@minjenv.al
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To: 5.1.20] fred 512e6.12e | BD/DGPenV/PBT/PBIL_5.1.2e——|@minjenv.nl]
From: 5.1.2¢

Sent: Thur 3/12/2020 2:46:26 PM

Subject: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Received: Thur 3/12/2020 2:47:25 PM

Dank je wel! Gaik doen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| 5.1.28

Politie | Staf Korpsleiding| Directie lV | Gegevensautoriteit
Hoofdbureau van politie (1% etage), Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Mobiel:| 6.7.26 |
L-mail: @ politie.nl

Werkdagen:
Ma tot 14u/ di/wo / do / vr tot 12u

vanj?2e)bis.[sp126 |-ep/oGPenv/pet/pel{ 8.128 J@minjenv.niVerzonden: donderdag 12 maart 2020 15:35

Aan:(___Size })
Onderwerp: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Bij deze, wend je ajb even tot| 5.1.26 I 5.1.2€ Jen / of [5 1 2e]| 5.1.2€
.

Groet,

Van: 5.1.2e |) 5.1.2e — |@politienl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:12

Aan: fra] [5126.1.2e  |-BD/DGPenV/PBT/PBI 4 5.1.2 l@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Beste

Ik ken de casus niet. Zou je de casus met mij willen delen?

Met vriendelijke groet,

5.1.26

5.1.26 |
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Hootdbureau van politie (1° etage), Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

mobic] 5.126_|
E-mail: @politie.nl

Werkdagen:

Ma tot 14u/ di/wo / do / vr tot 12u

[size [frm [ifpi2e ] ep/oGreny/Pet/Pel (5428 Jaminienwo
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:40

Aan:|  3.1.2e 5.1.2e 5.1.2e |@politie.ni>| 51 25 1 2e| | 5,1.2e |@politie.nl>;

[ 5.1.26 []51.2e] 4) q 5.1.2e  |@politie.nl>; | 5.1.20 4 5.1.2e |@politie.nI>
CC:| §.1-2e |, 5124, [5126], - BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 .1.2e  |@minjenv.nl>;| 3-1.2e | fs). f:4), - BD/DGPenv/PPBT

4 512e |@minjenv.ni>|  5.1.2e -BD/DGPenV/PBT/PBI <| 5.1.2e  |@minjenv.nl>;[512¢|,[ 5.1.2e | (5.1.2e|,)
4 61.2e —_|@politie.nl>

Onderwerp: FW: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Collega’s,
De kwaliteit van de voorliggende casus overziend, is het niet constructief deze te bespreken in het committee dat in het kader van de werkgroep

informatiedeling a.s. maandag bij elkaar komt. De casuistiek past niet bij de doelstelling van het MIT zoals dat eerder in de plannen is verwoord,
dat zal niet leiden tot een constructieve discussie. Op basis hiervan kunnen we geen scenario’s opstellen voor de manier waarop we de

5.1.2e

informatieverwerking van het MITjuridisch moeten regelen.

Het lijkt mij een goed idee om in klein committee bij elkaar te komen om te bespreken hoe we dit verder brengen. Omdat een casus moet

dienen als basis voor de juridische constructie voor informatiedeling is het van belang dat deze scherp is en de randen op zijn minst op zoekt.

Mijn voorstel is om in ieder geval ten minste met de betrokkenen die deze casus hebben opgesteld (ten minste jullie politie-collega’s en

degenen bij de overige partners (| van de Douane??) die aan deze casus hebben bij gedragen) dit te bespreken om een verdieping

aan te brengen. Daarbij sluiten ook een aantal informatiedeling experts vanuit JenV aan We stellen de werkgroep dan twee weken uit. Wat mij

betreft moet een casus ten minste aan een aantal voorwaarden voldoen:

- De casus moet voortbouwen op de eerdere ideeén over informatiedeling / intelligence zoals beschreven in de plannen van het MIT;
- Met de gebruikte informatie moet inzicht geven op het snijvlak fenomeen / dadergroep (in politie termen: strategisch / tactisch);
- Multidisciplinaire informatiebasis (informatie van ten minste drie MIT-partners moet ten grondslag liggen aan deze casus).
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De reservering voor 16 maart om 16:00 uur laat ik staan in onze agenda’s. De koffie staat voor jullie klaar in de geboekte zaal.

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s.

Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2514 DP | Den Haag | 28ste verdicping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ake

www. rijksoverheid.nl/ven

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

[ 5.1.2e |pr2ffs126.1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI. 5.128 |@minjenv.nl]
Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 16:21

Aan:C3Bp/PIDS;[__ 5.1.2 |@politie.nl';[°12+2e |(Landelijk Parket}{]__5.1.2e _ |BD/DRC/GC;[5.1.2e f+}, [5.124 -

BD/DGPenV/PPBT/PBO;[5.126], 45* - BD/DGRR,| 5.1.2e | [512e] +2): 5.1.2€ @politie.nl’; 5,1.2e Functioneel Parket);
5.1.28 @belastingdienst.nl, | 5.1.2e |@belastingdienst.nl'; 5.1.2e +24, -BD/DGPenV/PBT/PBI; [| 5.12e |@minfin.n';
5.1.2e |@belastingdienst.nl'

ce:[ 6.126 | BD/DRC/GC; [5.1.26fe [5.1.2e}) (UITVOERINGSBELEID)';[ 5.1.2 @belastingdienst.nl’;[___5.1.2e_ |@politie.nI’
Onderwerp: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Collega’s,
Ik ga geen uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst over informatiedeling MIT gisteren maar beperk mij tot

een weergave van de hoofdlijnen en gemaakte afspraken:
Uitwerking MIT

Vanuit de projectorganisatie MIT van de Landelijke Eenheid van politie wordt aangegeven dat in de oprichtingsfase

begonnen zal worden met het realiseren van 2 sporen;

1. Inrichting van een Multidisciplinair Data Center (MDC: realisatie zal enige tijd in beslag nemen). De

autorisaties voor toegang tot de gegevens in het MDC zijn flexibel en volgend op juridische (en

organisatorische) mogelijkheden.

Daarbij moet goed gekeken worden naar de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijkheid wordt

belegd.
2. Het mogelijk maken van een vliegende start. Het doel van de projectorganisatie is om in Q2 2020 ‘iets

tastbaars te kunnen laten zien’ (dat hoeft niet perse gericht te zijn op informatiedeling).
Verkenning juridisch kader (korte termijn/lange termijn)

Er zijn verschillende manieren om informatiedeling binnen het MIT mogelijk te maken. licht eea toe aan de

hand van de ervaringen en werkwijze van iCOV. Op convenant-basis kan veel geregeld worden, maar een

convenant biedt geen grondslag voor meer massalere vormen van gegevensdeling t.b.v. abstracte/overstijgende en

integrale beelden om vervolgens kijkend naar specifieke gebieden of subjecten door te kunnen stappen. Veel van de

gegevensdeling in het heden is casus-gericht (vaak onder WPG en strafvordering maar ook andere wetgeving zoals

de Awr en AVG zelf), er is geen goede grondslag voor het delen van bestanden met als doel het inzicht krijgen in

fenomenen of dadergroepen (er ligt met name kijkend naar het MIT meer nadruk op de ‘intelligencefase’

voorafgaand aan opsporing of verstoring). Het punt is echter dat om in deze eerste intelligence fase informatie uit

te kunnen wisselen de lat om dit te kunnen doen hoger ligt en de belangenafweging zich altijd toespitstop een

belangenafweging kijkend naar de betrokken partijen. Dat laatste is afgaand op de contourennota wel de richting
waar het MIT op lijkt te gaan. De vraag is hoe dit mogelijk te maken richting de toekomst en wat er in het heden al

mogelijk is op basis van bestaande wettelijke kaders. De opties lijken daarvoor te liggen in aanpassing van

sectorale wetgeving (AVG, WPG, AWR), convenanten (zoals iCOV, HARC) en de Wet gegevensverwerking door

Samenwerkingsverbanden (WGS). Dit is afhankelijk van de beoogde doel- en samenstelling (opsporing- en toezicht-

en handhavingsorganisaties) van het MIT en gegevensverwerking in het MIT (welke producten worden met welk

doel gemaakt en welke informatie is daarvoor nodig?). Daarbij zou ook goed gekeken moeten worden naar de in te

bedden waarborgen bij dergelijke analyses. Hier wordt momenteel in het iCOV hoofdstuk onder de WGS zeer veel

aandacht aan besteed. Mogelijk dat deze gedachten gang overgenomen zou kunnen worden voor het MIT. Even los

van het feit of het MIT wordt opgenomen in de WGS.

Afgesproken is dat:
- We over vier weken opnieuw bij elkaar komen; plant een nieuwe afspraak hiervoor in. De

genodigden zijn in principe gelijk aan de samenstelling gisteren, met het verzoek aan een ieder om te zorgen

voor een juiste delegatie.
De pclitie benadert de Gegevensautoriteit om te participeren;

- Het projectteam MIT zorgt (in afstemming met de organisaties die samen in het MIT participeren) voor enkele

casuistieken die de bedoelde werking van het MIT illustreren;
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- [5.1.26] | 5.1.28 | en [8.1.2e][ 5.1.2e | maken een beleidsmatige voorzet voor de huidige juridische mogelijkheden

(voor zover dat mogelijk is op basis van de huidige beschrijving van de gegevensverwerking); > helpen

Nathanja, Eliza en ik graag bij aangezien we dit relatief snel kunnen opleveren vanuit iCOV (op basis van de

rechtmatigheidsbeoordelingen)
-iCOV biedt aan om “hun’rechtmatigheidscommissie voor rechtmatigheidsvraagstukken (gevormd door juristen

van de verschillende deelnemersorganisaties) te laten dienen als klankboard voor de toatsing van de

informatiedeling (ik heb de benaming en afkorting daarvan niet opgeschreven);
- We brengen de acties van deze groep onder de aandacht bij de kwartiermakers / stuurgroep van het MIT (bij

deze met CC deels ingevuld).
Ik plan wederom een afspraak in op maandag 16 maart 2020 om 16:00 uur.

Hieronder een lijst van de aanwezigen gisteren. Voor contactgegevens: zie lijst van geadresseerden:

Aanwezig:
-[5.1.2e][ 5.1.2e | (Politie)
-|5.1.2e|| 5.1.2e | (Justitie en Veiligheid, DGPenv)

Openbaar Ministerie/ Landelijk Parket)

Douane)

(Justitie en Veiligheid, DGRR)
Openbaar Ministerie/ Functioneel Parket)

(Politie)
- 5.1.28 {icov)
- 5.1.2€ |Gustitie en veiligheid, Servicecentrum Privacy en Veiligheid)
-(5.1.2e 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Niet aanwezig, maar hierbij voor de volledigheid namen:

-[512e|[_5.1.2e| (Ministerie van Financién)

Belastingdienst MKB)
-|5.1.2e (FIOD)

[[5-1.2e] (Justitie en Veiligheid, Beleidsteam Privacy)
5.1.2€ (Justitie en Veiligheid, DGPanV)

Neem vooral contact op bij vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het bovenstaande.

Met vriendelijke groet

5.1.26]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ml8128|
[5.136 Jominjenv.al

www. rijksoverheid.nl/ven

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor uis bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt metrisico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbdaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.
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Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor uis bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt metrisico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wecemenenecenennennnnenn= DISClaiIMEN -----------------2nnn ==2n--
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die

van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijkvan aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het

e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd

waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt metrisico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Disclaimer ---

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie im dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

sehaimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te nformeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde met bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To: 5.4.20], bia [5125422 | BO el meCe: 5.1.2e | $124 /5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 6.1.26 |, $12} §.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Thur 3/12/2020 3:53:36 PM

Subject: RE: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT

Received: Thur 3/12/2020 3:53:37 PM

20200312 Informatiedeling MIT.docx

aE
Alvast de eerste suggesties van mijn kant.

Ik zou adviseren om inzichtelijk te maken:

1. Welke informatie kan op welk niveau en wanneer gedeeld worden binnen MIT?

2. Welke niet en/of tussen welke partners niet? Subvraag: is die noodzakelijk voor behalen doelen MIT?

3. Welke informatie kan wel/ niet gedeeld worden tussen MIT - andere samenwerkingsverbanden etc.

4. Idem voor MIT - private partners

Groet, | 5.1.2¢

5.1.2e [p1%,|sib.1.2e |- BD/DGPenV/PBT/PBI

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:32

Aan:| &.1.2e _|,fs24[5.12e |, - BD/DRC/GC

cc;| 5.1.2¢ |, 5+4,51.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT

Hoi [126|Wil je hier even naar kijken om eea goed aan te haken en te positioneren bij de MIT ontwikkeling?
Groet en dank,
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To: [5.1.2e ],PPL. BO/0SPenviPeBLEBOL £122 _J@minieny nih [8.1.26| {al [eres] -

BD/DGPenV/PPBTL_§.1.2e |@minjenv.ni]; |__5.1.2e _|/[8.1.2e] - BD/DGPenW/PPBT/PBOL___5.1.2e  |@minjenv.nl]; (5.1.26| f+}
f24. - BD/DGPenV/PPBT[__5.1.2e |@minjenv.nl]
Cc: 8.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenW/Sta

ee earilony
an

FS tee LE
-

BD/DGPenWStaf] 5.1.2 [@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e/2e | BD/DGPenWStafl__5.1.2e_ |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e _|[5.12e] |5.1.2e] - BD/DGPenV/Sta

Sent: Mon 3/16/2020 9:00:38 AM

Subject: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning

Received: Mon 3/16/2020 9:00:39 AM

Concept-versiag LOVPSBV van 9 maart 2020 (versie 13 maart).docx

Allen,

Hierbij het (concept) verslag van het LOVP/SBV van 9 maart over ondermijning.
Groet,
5.1.2

5.1.2¢

Se
:

51.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 DP | Den Haag
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Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)
Strategisch Beraad Veiligheid (SBV)

9 maart 2020

Aanweziq:
Minister Grapperhaus, burgemeester Aboutaleb, burgemeester Van Zanen, burgemeester
Jorritsma, burgemeester Wienen, burgemeester Weterings, burgemeester Bruls,| _9.1-2e

5.1.2 |, 512e || | 5.4.2e | 5.1.2e {5.128 S421 2¢

|5.1.2e | (JenV),[ _5[ 5.1.2e |(JenV),[512° ](BZK),{ 512e [(BZK),| 5.1.2e

BRB B.12e (VNG)| 5.1.2e I(VNG), [ 5.1.2e l
5.1.2e GenV, later aanwezig)| g 5.12e | Genv),| 5.1.2e [politie), | 5.1.2e ]

5.1.2e | 5.1.2e | (secretaris, JenV).

Afwezia:

Burgemeester Penn — te Strake, burgemeester Halsema, burgemeester Remkes, burgemeester
Out, burgemeester Ederveen, burgemeester Schuiling en de Minister van BZK.

1. Opening en mededelingen

De Minister van JenV opent de vergadering. Burgemeester Penn - te.Strake» burgemeester

Halsema, burgemeester Remkes, burgemeester Out, burgemeestermEderveen, burgemeester

Schuiling en de Minister van BZK zijn afwezig bij dit LOVP/SBV.

De Minister van JenV geeft aan dat het vandaag over ondefmijning,gaat, een belangrijk

onderwerp. Tegelijkertijd ook een onderwerp waar al veel in dit verband over is gesproken. De

Minister benadrukt dat het offensief tegen ondermijning een focus heeft op oprollen, afpakken en

voorkomen. Dat betekent genoeg mankracht voor de basisteams,maar ook landelijk capaciteit om

te kunnen bewaken en beveiligen. Daarnaast is een groot onderdeel van het offensief het

multidisciplinair interventieteam (MIT). Tot slot is er ook veel aandacht voor de preventieve pijler.

De Minister geeft aan dat er moet worden voorkomen dat jongeren afglijden naar de ondermijning

en dat zij een criminele carriere opbouwen.

De Minister benadrukt datjhet niet de bedoeling is dat de regio wordt overschaduwt of dat er

dubbelingen in de aanpak zullen plaatsvinden. Het MIT moet kennis vergroten en verbreden en

deze kennis juist ter beschikking stellen aan de regionale gezagen. Het is ter versterking van

hetgeen de burgemeesters in de regio’s al ondernemen om ondermijning tegen te gaan. Het is dus

niet de bedoeling dat.burgemeesters in de weg worden gelopen, maar dat het juist extra kracht en

impuls geeft. De Minister geeft het woord aan voor een toelichting op het MIT.

2. Ondermijning

B. Multidisciplinair interventieteam (MIT)

start zijn presentatie met het belang van preventie te onderstrepen; daar

begint de aanpak mee. Daarnaast is natuurlijk ook opsporen en repressie heel belangrijk. Het MIT

heeft twee uitgangspunten: multidisciplinair (het bundelen van expertise van de verschillende

organisaties) en het niet herhalen van wat we nu al doen (is gericht op toegevoegde waarde

hebben). Doelstelling is duurzaam verstoren van criminele processen en netwerken, oppakken van

kopstukken, afpakken van vermogen en opwerken van barriéres voor crimineel geld (juist ook

internationaal). Afgelopen twee maanden is intensief gewerkt om tot een conceptplan te komen.

[Ff Size | geeft het woord aan de kwartiermaker MIT, [ 812e |,
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geeft aan dat er een datawarehouse wordt ingesteld dat komt ten goede aan ¢én

ieder die met ondermijning bezig is. De meerwaarde van het MIT zit, zoals gezegd, in het

duurzaam verstoren van criminele processen, op zowel nationaal als internationaal niveau. In de

operatie en dagdagelijkse werkelijkheid is er niet altijd tijd voor verdiepende analyses. Daar moet

de tijd voor worden genomen en kan het MIT bij ondersteunen, juist ook om vervolgens de goede

interventie(s) te kiezen. geeft aan dat de huidige structuren gelijk blijven. Het MIT

zal niet rechtstreeks met de lokale autoriteiten praten, maar dat doen via de lijnen die de

‘moederorganisaties’ in het MIT hebben.

Burgemeester Aboutaleb vraagt waarom het MIT niet rechtstreeks met het lokaal gezag praat. Hij

vindt dit noodzakelijk en noemt als voorbeeld de Rotterdamse haven en initiatieven die daar lopen.

geeft aan dat het uiteraard wel mogelijk is, maar dat het MIT niet de huidige

structuren wil doorkruizen. Het MIT is een aanvulling voor de lokale autoriteiten en moet niet

leiden tot zijsturing. Burgemeester Aboutaleb vraagt wat er wordt)bedoeld met zijsturing, het gaat

hem om de rechtstreekse relatie tussen het lokaal bestuur die‘ook een eigenstandige rol vervult in

de aanpak van ondermijning en het MIT. Deze partijen moéten ook rechtstreeks met elkaar

kunnen samenwerken, niet alles hoeft daar per definitie voor langs dedriehoek te gaan. Hij vindt

dat de governance op dat punt moet worden herzien. geeft aan dat dat het MIT

juist niet los van wat er nu al gebeurd allemaal zaken moet gaan,oppakken. Het MIT is aanvullend

en wil graag aansluiten bij wat er lokaal gebeurd. Er is geen enkele intentie om het MIT buiten de

gezagsrelatie te plaatsen. De Minister vult aan doorte onderstrepen dat het uitgangspunt is dat

het MIT niet in de weg moet lopen van wat er lokaal gebeurd. Dat moet in goed overleg gebeuren

over hoe dat het allerbeste kan.

rondt de presentatie af door nég aan te geven dat het gezag over de opsporing bij

het OM ligt. Samenwerking met landelijke recherche en regionale recherche is daarom van enorm

belang. Het MIT moet in optimale verbinding met de ‘moederorganisaties’ staan, ook als het gaat

om het delen van kennis en kunde.

Burgemeéester Weterings stelt dat er steun is voor een landelijke aanpak, maar dat het de

verkeerde volgorde is als dat los gebeurd van een evaluatie van regionale en lokale projecten. Er

gebeurt al heel veel op regionaal niveau, bijvoorbeeld in RIEC-verband. Het is belangrijk om te

leren van de ervaringen die al op regionaal niveau zijn opgedaan en die kennis en kunde ook te

benutten in (de oprichting van) het MIT. Zoek de samenhang ook met de regionale

versterkingsplannen.

C. Overig - Preventie

bi2q| 5.1.2e

buiten verzoek
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[5.1.2e], [i128] - BD/DRC/GCI__5.1.2e

pat
env.Paobrad sia] - BD/DRC/GCI 61.2e — |@minjenv.nif, [5-1-2

|,

5.1.2e 5.1.2e[5-124] ee 5.1.2e |@minjenv.nl]; -BD/DRG/GC[ _5.1.2e — @minjenv.nlJ;[__5.1.2e |Pe aS 5.12e |@minjenv.nl;[__512¢ | BD/PPAC[ 5.1.2e |@minjenv.nlj;| 5-1.2e |[5.1.2e],-
BD/DCOM/C&RI__8.1.2e — @minjenv.nl]; [5.1.2e], | 6-1-2e | BD/DVB/IVI_ §.1.2e |@minjenv.nl]; [8.1.2e

|
fs}. [5.1.2e]-

BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e  |@minjenv.niJ;[__5.1.2e |, 5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e — |@minjenv.niJ;
5.1.2e BD/DVB/BA_5.1.2e — |@minjenv.ni]; | §.1.2e

| 124 [5.1.2e] - BD/PBBIL__5.12e— @nctv.minjenv.nl]
Tom: 6124.-BD/DRC

Sent: Mon 3/16/2020 12:45:54 PM

Subject: FW: DigiJust: werkstroom Concept-spreekteksten presentatie ondermijning in MR vrijdag a-s. is niet akkoord bevonden en

geretourneerd door Minister van JenV

Received: Mon 3/16/2020 12:45:55 PM

Beste collega’s,

Hierbij de mail en de reactie van de minister op de stukken voor 20 maart, die ik zojuist aan de directeuren en DG’s gestuurd heb. De

MR van as. vrijdag over ondermijning gaat niet door. Morgen overleggen we met de minister over de stappen die we moeten zetten.

Groet

.

- BD/DRC <| 5.1.2e = |@minjenv.nl>

Datum: maanda
|

16 mrt. 2020 1:40 PM

Aan: [_5.1.2e |, b+, [512e], - BD/DGPenV/PPBT <[__5.1.2e — |@minjenv.ni>,| 5.1.28 || 5t-2e |, [5'],
BD/NCTV <| 5.1.26 l@nctv.minjenv.nl>,| _5-1.2e - BD/AL <| 5.1.28 l@minjenv.n|>,
5.1.205.1.2e - BD/DRC <[ 51.2e |@minjenv.ni>,[512e], 5.1.2e |, s12[12e | BD/DGRR
< 5.1.2 @minjenv.nl>, [5], 5.1.2e |- BD/DBAenV < 5.1.2 @minjenv.nl>, | 5.1.2e

|,

BD/DSenJ <| 5.1.28 |\@minjenv.nl>, 5.1.28), 5.4126], - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <| 5.1.26 l@minjenv.nl>,
5.12e

| 512] - BD/NCTV < 5.1.28 |@nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: FW: DigiJust: werkstroom Concept-spreekteksten presentatie ondermijning in MR vrijdag a.s. is

niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van JenV

51.20),=

Beste collega’s,

Na advies van AZ om vrijdag niet door te laten gaan, nu ook de reactie van Ferd op de stukkeén voor de 20e waarin hij zich ten zeerste

afvraagt of we hier op in moeten zetten vrijdag. Ditis een heldere boodschap. Ik zal [426] vragen een conference call te beleggen

morgenochtend. Ik stel voor van elk DGin ieder geval én vertegenwoordiger en ikzelf. Geef aan wie er vanuit jullieDG aansluit bij de

conference call.

Groet,

5.1.24

Van:| 54.2e  |@minvenj.nl < 5.1.28 @minvenj.nl>

Datu me

eee
16 mrt. 2020 12:06 PM

Aan: [_5.12e|, f).
- BD/DRC <[__51.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: DigiJust: werkstroom Concept-spreekteksten presentatie ondermijning in MR vrijdag a.s. is niet

akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van JenV

De werkstap Eindparaaf van werkstroom Concept-spreekteksten presentatie ondermijning in MR.

vrijdag a.s. is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van Jenv.

Met de opmerking: Dag mensen, Het is zeer de vraag of we hier op in moeten zetten voor

aanstaande vrijdag, ik denk dat er veel afwezigen zullen zijn en weinig aandacht, alles zal nu nog

gericht zijn op Corona en de begrotingsperikelen die daar al uit voortvioeien. Alleen het punt van

bewaken&Beveiligen moeten we overeind zien te houden. We moeten zien of we morgenochtend

ergens onze bespreking kunnen houden via een conf call.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

contact op met een key-user of de servicedesk.
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[se], -

BDIDVaIBAL 3.122 _J@minjenv
ni :{ $.1.4512| - BD/DGRR/DVBILIECI___5.1.2e |@liec.nl;

S.12e [ff S.1.2e
| -BD/DRC/GCL 5.12e  |@minjenv.nl]; | 5.1.2¢ [42h .

BD/DGPenV/PPBT/PBO_5.1.2e —|@minjenv.nl];[_5-1.2e he 5.1.2e],-BD/DFEZ/CBU/Cluster A[_ 51.2 |@minjenv.nl]

From: 5.1.2e | BD/DVB/BA
Sent: Mon 3/16/2020 1:46:03 PM

Subject: Terugkoppeling gesprek IRF

Received: Mon 3/16/2020 1:46:04 PM

Hoi allemaal

Zojuist heb ik overleg gehad met FEZ en IRF over het onderdeel kennis en expertise in de ondermijningsclaim.
5.1.2e |dankjewel wel voor de aanvullingen al tijdens het gesprek, dat was heel prettig.

Er zijn 2 vragen open blijven staan en ik hoop dat jullie me van input voor de beantwoording kunnen voorzien.

Hopelyk lukt dat deze week?

1) Wat voor informatie zou het MIT via de partners aan de RIEC’s kunnen gaan vragen?

2) Hoe verhoudt het MIT zich tot de strategische kennisuut (wat is het verschuil). Ik heb hier al we antwoord op gegeven

(operatie versus strategisch enz.) maar dat moet nog scherper.

Dank je wel alvast. Voor ik een definitief antwoord naar IRF stuur (al dan niet via FEZ) stem ik deze met jullie af.

Groet

Met vriendelijke groet,

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Afdeling Bestuurlijke Aanpak
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1 @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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[se], -

BOIDGPenViPPBTL_§.122 _J@minjenv.nl fu24. - BD/DRC[_5.1.2e |@minjenv.nl]; frat
RU 5.1.2e | @minjenv.nl];

:
;

-

Boece
5.1.26

minjenv.ni [5.1.2e |,[5.1.2e] - BD/DGPenW/Stafl__§.1.2e —|@minjenv.nl]:
5.1.2e

|
fro} [5.1.2e[ - BD/DGPenVIPPBT/PBO]__5.1.2e — |@minjenv.nl];[_5.1.2e |, [5.1.2e] - BD/DCOM/C&RL__5.1.2e—_ |@minjenv.nl];

p.1.2e), $124 - BD/DBO/ADVIESI[ 5.1.2¢ |@minjenv.nl]
From: 5.1.26 |[si2[t2e| BD/DBO/ADVIES
Sent: Mon 3/16/2020 1:51:19 PM

Subject: presentatie BOTOC MR

Received: Mon 3/16/2020 1:51:20 PM

Beste[_ 5126|Het telefonische overleg wat we zouden hebben over de presentatie ondermijning in de MR is naar morgen

verplaatst op verzoek van mjenv.
Zou je, vooruitlopend op de afspraak van morgen, een advies aan mjenv kunnen mailen over eventuele

verplaatsing van de presentatie van aankomende vrijdag? Van AZ kregen we het signaal dat

MJenV hier vandaag mogelijk over zal bellen.

Dank vast!

Groeten,

NB: Opm mijenv in Digijust bij stukken presentatie:

Dag mensen, Het is zeer de vraag of we hier op in moeten zetten voor aanstaande vrijdag, ik denk dat er veel afwezigen zullen zijn

en weinig aandacht, alles zal nu nog gericht zijn op Corona en de begrotingsperikelen die daar al uit voortvioeien. Alleen het punt

van bewaken&Beveiligen moeten we overeind zien te houden. We moeten zien of we morgenochtend ergens onze bespreking
kunnen houden via een conf call.
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To [ 5.1.2e | | BD/DBO/ADVIES]_5.1.2e — |@minjenv.nl]:[_5.1-2e |, 1}. [sv2],-
BD/DGPenV/PPBTI @minjenv.nlj; [5.1.2e |. b+24. - BD/DRCL_$.1.2e |@minjenv.ni];5], [8.4-2e

. [5[72e_]
BD/DGRR[__5.1.2e  |@minjenv.nl]

Cc: BOIDFECROCE 6122 _i@minienv-i [5.1.2e| [512e] - coer a

rene5.1.2e |, 124 [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[]_5.1.2e — |@minjenv.nl];|_5.1.2e |, [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R[__5.1.26 (@minjenv.nl]:

5.1.2e], 5124 - BD/DBO/ADVIES| 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2 |, 6124 - BD/DRC

Sent: Mon 3/16/2020 1:56:30 PM

Subject: RE: presentatie BOTOC MR

Received: Mon 3/16/2020 1:56:31 PM

Dag[5.12¢|
plant een conference call in voor morgen n.a.v. Ferd’s reactie op de stukken voor vrijdag. Ook het advies van

hebben we intern met elkaar besproken. Morgen bespreken we met de minister welke stappen we kunnen zeitten de komende tijd. Om
17 uur hebben we directeurenoverleg ondermijning.

Ik belje zo om te bespreken wat van te voren op papier nodig is.

Groet,

12¢

[E73]P=) 5] van -BDDBOADVES {S16 Jaminjenval>
Datum: maandag 16 mrt. 2020 2:51 PM

Aan:| 5.7.2e | $1} [512] ~BD/DGPenV/PPBT4 5.1.2e |@minjenv.nl>, 5.1.2e| 2] -BD/DRC 4_§.1.2e |@minjenv.nl>. [5124], 5.1.2e
|,

sizef.2e [BD/DGRR<| 512e  |@minjeny.nl>
Kopie; 5.1.28 BD/DFBC/FBC<|_ 5.1.2e |@minjenv.nl>,[ 5.1.2e

|, [9.1.22], -BD/DGPenV/Staf{_5.1.2e —|\@minjenv.nl>,
5.1.2e

| fr2l [512e] -BD/DGPenV/PPBT/PBO4 5.1.2e  |@minjenv.nl>,| $1.22 | ]5.1.2e]. - BD/DCOM/C&R

<—61.2e — |@minjenv.nt>, 5124fred, -BD/DBO/ADVIES 4 5.1.2e |@minjenv .nl>

Onderwerp: presentatie BOTOC[5128]

Beste

Het telefonische overleg wat we zouden hebben over de presentatie ondermijning in de MR is naar morgen verplaatst op verzoek van mjenv.

Zou je, vooruitlopend op de afspraak van morgen, een advies aan mjenv kunnen mailen over eventuele verplaatsing van de presentatie van

aankomende vrijdag? Van AZ kregen we het signaal dat | 5.1.2e | 5.1.2e |MJenV hier vandaag mogelijk over zal bellen.

Dank vast!

Groeten,

NB: Opm mienv in Digijust bij stukken presentatie:

Dag mensen, Het is zeer de vraag of we hier op in moeten zetten voor aanstaande vrijdag, ik denk dat er veel afwezigen zullen zijn

en weinig aandacht, alles zal nu nog gericht zijn op Corona en de begrotingsperikelen die daar al uit voortvloeien. Alleen het punt

van bewaken&Beveiligen moeten we overeind zien te houden. We moeten zien of we morgenochtend ergens onze bespreking
kunnen houden via een conf call.
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SG

oplegnota
Kennisnemen van de geannoteerde agenda van het

SG/DG-overleg

Geannoteerde agenda SG/DG-overleg

Gevraagde beslissing/doel

Samenvatting

Op donderdag 18 maart om 11:30 uur in de ochtend spreekt u

5.1.28 i over de beleidsbrief van JenV. Op

dinsdag 16 maart heeft u een overleg met FEZ om het SG/DG-overleg voor te

bespreken.

Deze annotatie gaat uit van de op maandagmiddag (16-3) voorliggende agenda.
De situatie omtrent Corona zorgt er mogelijk voor dat de begrotingsvoorbereiding
dit jaar een volledige andere vorm krijgt.

Bespreekpunten

1. Opening en algemeen beeld

e [ 51.2e “Hraagt naar verwachting de boodschap uit de Kaderbrief uit. De

reeds bekende problematiek op generale dossiers en problematiek
waarover al besloten is overstijgen de meevallers. Tegenvallers dienen

zodoende b igen begroting opgevangen te worden.

e Mogelijk zal__51:2e oak wijzen op de enorme problematiek rondom

Corona en hoe deze ook de budgettaire wereld op zijn kop zet. De kosten

sociale zekerheid en zorg nemen op korte termijn exponentieel toe

waardoor de kaderbrief informatie achterhaald is. Er zal meer aandacht

komen voor de korte termijn corona-gevolgen dan voor het reguliere

begrotingsproces.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Financieel-

Economische Zaken

Turfmarkt 147

2511 EXDen Haag

Postbus 20301

2500 EHDen Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

[512 |@minjenv.nl

Datum

16 maart 2020

Ons kenmerk

nv.t.

buiten verzoek
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buiten verzoek

Directie Financieel-

Economische Zaken

Datum

16 maart 2020

Ons kenmerk

nv.t.
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buiten verzoek
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lische Zaken
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buiten verzoek

3.

Onder

g

Intensiveringen
a. Ondermijning

0,000 141,000 210,000 252,000 269,000 269,000

Standpunt FIN:

Het standpunt met betrekking tot Ondermijning is nog niet duidelijk.
Vooralsnog wordt verwacht dat FIN een ‘begrotingstechnisch’ standpunt
zal innemen. Dat wil zeggen dat men de claim van JenV Oncermijning als

beleidsintensivering zal beschouwen en ervanuit gaat dat JenV binnen de

eigen kaders keuzes maakt om offensief al dan niet uit te voeren. FIN

heeft meerdere malen aangegeven dat er slechts € 55 min. structureel

beschikbaar is voor dit onderwerp.
FIN is tot op heden wel enthousiast over de 2 werkbezoeken (Rotterdam
en Amsterdam). Er hebben tot nu toe enkele verdiepingssessie

plaatsgevonden. De vragen vanuit FIN zijn kritisch en vooral inhoudelijk

gemotiveerd.

Standpunt JenV:

Richting FIN is aangegeven dat € 55 min. structureel alleen al nodig is

voor de onvermijdelijke kosten rond de pijler Bewaken en Beveiligen.
Zonder extra middelen zal er geen Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
komen en niets (extra’s) aan preventie kunnen worden gedaan. Dat zal

een politiek lastig punt worden - cok voor de minister van Financién -

aangezien bij de behandelingen van de Miljoenennota de aangenomen

motie (145 van de 150 leden) Heerma/Dijkhoff oproept tot het inrichten

van het MIT.

buiten verzoek

Directie Financieel-

Economische Zaken

Datum

16 maart 2020

Ons kenmerk

nv.t.
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buiten verzoek

Directie Financieel-

Economische Zaken

Datum

16 maart 2020

Ons kenmerk

nv.t.
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buiten verzoek

6. W.v.t.t.k.

Bijlagen: Toelichtingen onderwerpen IBO’s en factsheets

Directie Financieel-

Economische Zaken

Datum

16 maart 2020

Ons kenmerk

nv.t.
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To: 5.1.2e |{72} [5 42e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _51.2e |@minjenv.ni]
Ce: 5.1.2e | $124 [512], - BD/DGPenV/PPBTL_5-1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e |[5.1.2e] ]6.1.2e], - BD/DGPenV/Staf

Sent: Tue 3/17/2020 8:14:52 AM

Subject: RE: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning

Received: Tue 3/17/2020 8:14:53 AM

He [128]
Dit staat meerdere malen in het verslag:

“Zij geven aan dat structureel geld voor het MIT en géén structureel geld voor de lokale projecten er voor kan

zorgen dat medewerkers van de lokale projecten de overstap willen maken. Hierdoor bestaat het risico dat de lokale

initiatieven weer sneuvelen.”

“De burgemeesters zijn niet tegen het MIT, maar als het niet hand in hand gaat met structurele regionale

versterking dan vrezen zij een negatieve weerslag op de capaciteit in de regio’s. De regioburgemeesters kondigen
aan dat deze lijn in een brief aan de Minister komt.

“

“De Minister geeft aan dat het niet de bedoeling is dat het MIT een negatieve weerslag heeft op de regionale

capaciteit.”

Groet,

Van: [5.12], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 08:41

[5.1.2e]f+2+} [51.26], - BD/DGPenV/Stat

[8.1.26| b+}Js2¢, - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: RE: Conceptversiag LOVP/SBV over ondermijning

Beste 5

Tk had van begrepen dat zij tyjdens het afgelopen LOVP ook de vraag heeft beantwoord of de capaciteit van het

MIT ten koste zou gaan van de capaciteit in de regionale eenheden. Het zou mooi zijn als zowel de vraag als het antwoord

terugkomen in het verslag.
Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: [5.1.26], - BD/DGPenV/Staf4 §.1.2€ (@minjenv.ul>

Datum: maandag 16 mrt. 2020 10:00 AM

Aan:| 5.1.2e
| fr2d 5.1.2e]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO <| §.1.2e |@minjenv.nl>,| 6.1.2e

|, val [512¢. - BD/DGPenV/PPBT
z 5.1.2e |@minjenv.nl>,| 5.1.2e |, [5.1.2e I. - BD/DGPenV/PPBT/PBO «| 5.1.2@  |@minjenv.nl>,| §.1.2e Rages -

BD/DGPenV/PPBT $.1.2€ |@minjenv.nl>

Kopie:| 5.1.2e 5.1.2e | BD/DGPenV/Staf{ —5.1.2e  |@minjenv.nl>.| 6.1.2e |, [5.1.2e]. - BD/DGPenV/Staf

4 §.1.2e  |@minjenv.nl>. [5.1.26], §.1.2e|2e BD/NGPenvViStaf 4 5.1.2e (@minjenv.nl>

Onderwerp: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning

Allen,

Hierbij het (concept) verslag van het LOVP/SBV van 9 maart over ondermijning.
Groet,
5.1.22

S42e[ S1t2e
|, [Fe]

[ 5128

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Pastbus 20301 | 2500 EH| Den Haag

Ik werk niet op vrijdag
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To: 5.4.26 | prof [size], - Boer Eee

ee poy
nl

Ce: 51.2e | BD/DGPenV/PPMEBFL__5.1.2e |@minjenv.nl]; [.1.2e |rarze | [a
BD/DGPenV/PPBT/PBO[ 5.1.2e — |@minjenv.nl]
From: 5.1.26 [ BD/DGPenV/PPM/EBF

Sent: Tue 3/17/2020 12:30:54 PM

Subject: Toekenningsbrieven incidentele middelen BOTOC

Received: Tue 3/17/2020 12:30:55 PM

Hoi[ =512|
Zo juist heb ik gesproken met een collega van DGRR 5.1.2e ) over de toekenningsbrieven incidentele middelen

BOTOC. Mijn vraag was nameliyk wanneer wy de brieven ter afstemming kunnen verwachten. Volgens my was hi een

beetje verrast door deze vraag omdat hy door zijn[— Ss 1.2e ——_—sppnder druk wordt gezet om de toekenningsbneven
vandaag definitief te maken.

Ik heb aangegeven dat dit nog niet kan, omdat de brieven ook met ons, FEZ en Politie moeten worden afgestemd.
Daarnaast geeft ij aan dat hi dit ook nog met af kan maken omdat nog niet alle informatie boven tafel is. Dit beeld herken

ik. Het gaat dan om de precieze verdeling van de incidentele middelen over de organisaties en concreet voor welk doel. FEZ

zou hierin helderheid moeten geven.

Het zou|_5-12e |en ons (DGPenV) helpen als jij contact zou willen opnemen metfx] 6.12e Jen met haar de volgende

punten willen bespreken:
1. Waarom zo’n haast? Het is belangrijk dat de brieven goed worden afgestemd met DGPenV., Politie en FEZ (en de andere

brieven met de overige orgamisaties). Voor jouw informatie: Nu vanwege de corona maatregelen zullen de middelen

overigens met meelopen met de kwartaalbetalingsbrief aangezien de kwartaalbetalingsbrief als cruciaal proces is

aangemerkt en doorgang moet vinden. Ik weet ook niet of de middelen nog op nominaal/onvoorzien staan.

2. Schynbaar wil Grapperhaus zelf de toekennmgsbrieven ondertekenen. Dat kan uiteraard, maar is wel een beetje
uitzonderlijk in deze situatie. Herken jij dit beeld en denk je dat dit echt nodig is?

a

Zou fijn zyn als je even bi kan sturen, vooral goede afstemming vind ik belangryk. Mochtje vragen hebben naar aanleiding
van deze mail, bel me gerust.

Groetjes,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: [5.1.2e| [12] - BD/DRC/GCI_5.1.2e |@minjenv.ni];[__5.1.2e -BD/DVB/BA[_5-1.2e  |@minjenv.nij:[ 5.1-2e |, ba.-
BD/DRCIL_§.1.22 [@minjenv.nl}; [5.1-2e [ #2. [54.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBOL_5.1.2e —|@minjenv.nl];_5.1.2e |, Fr24. bral -

BD/DRC/GC]___5.1.2e @minjenv.nl]; | 5.1.2e |, 5124, 6.1.2e], - BD/DFEZ/CBU/ClusterAj. 5.1.2e |@minjenv.nl]
From size ifueats}

“apices

Sent: Tue 3/17/2020 12:47:01 PM

Subject: Rotterdam claim

Received: Tue 3/17/2020 12:47:02 PM

Claim Rotterdam.docx

Evt. als bijlage nota (in ieder geval onderbouwing ervan) en ter voorbereiding gesprek minister - Aboutaleb een A4

met het advies.

Groet,
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Claim gemeente Rotterdam

Inleiding
Betreft een brief van burgemeester Aboutaleb aan minister JenV en minister van Financien d.d. 18

februari 2020 waarin de burgemeester verzoekt om de structurele kosten van het actieplan

versterking aanpak drugscriminaliteit Rotterdamse haven (de ‘uitvoeringsagenda’) mee te nemen

in het proces voorjaarsnota. Tevens dient de brief ter voorbereiding van het gesprek van minister

JenV en burgemeester Aboutaleb dat op 30 maart a.s. staat geplandplaatsvindt (nog niet duidelijk
of deze afspraak doorgaat als gevolg van Corona).

Uitvoeringagenda

Algemene opmerkingen t.a.v. de uitvoeringsagenda:
- De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de aanbevelingen uit het ondermijningsbeeld van de

haven van Rotterdam dat in opdracht van driehoek plus Douane door de Erasmus Universiteit

is opgesteld. Het versterkingsplan kent aldus een gedegen basis.

— De uitvoeringsagenda kent drie pijlers: 1. internationaal offensief, 2. barriéres in de haven en

3. aanpakken en afpakken. Het versterkingsplan bevat een grote diversiteit aan maatregelen
en intenties, waarvan enkele concreet zijn uitgewerkt en andere nog erg abstract zijn.

— Inde brief wordt niet duidelijk wat de financiéle vraag of de claimhoogte is die aan minister

JenV en/of minister Financien wordt voorgelegd en of en zo ja welk deel door private partners
voor hun rekening nemen. Het plan moest ten tijde van versturen van de brief nog worden

voorgelegd aan de gemeenteraad.
— De uitvoeringsagenda bevat een aantal innovaties maar ziet met name op structurele

versterking van bestaande trajecten in de haven door uitbreiding van capaciteit van politie,

HARC-team, Douane, RIEC, OM etc. Opvallend is dat in tegenstelling tot eerdere brieven over

de aanpak van drugscriminaliteit in de haven, deze brief niet ondertekend of geschreven is

namens de Rotterdamse driehoek plus Douane.

Uitvoeringsagenda inhoudelijk
Korte weergave van de onderdelen van de uitvoeringsagenda c.q. claim, voorzien van advies over

het al dan niet honoreren ervan:

— Een aantal onderdelen van de uitvoeringsagenda is reeds onderdeel van de structurele claim

breed offensief voorjaarsnota: versterking van de upstream disruption door inzet LO’s en

opsporingscapaciteit ten behoeve van internationale samenwerking met en/of in het buitenland

(in de MIT claim); de versterking van de intelligencepositie Douane (MIT); de versterking van

het RIEC (claim Kennis & Expertise), versterking aanpak corruptie (uitbreiding Rijksrecherche
is onderdeel MIT claim); onderzoek contante betalingen (plan van aanpak witwassen);
onderzoek doorvoer cocaine (K&d, MIT).

—  Revitalisering van de Waalhaven, onder meer door aankoop vastgoed en grond door

gemeente, kosten € 40 min. voor vier jaar. Advies: is voor rekening gemeente en

Havenbedrijf.
— Wens om de projecten die mogelijk zijn gemaakt met de€ 11 mln. aan toegekende middelen

uit het ondermijningsfonds voor de haven structureel te maken. Advies om de verantwoording

van Rotterdam over besteding en resultaten van die versterking af te wachten alsmede de

evaluatie van het WODC onderzoek naar effecten bijdragen ondermijningsfonds.
— Een aantal onderdelen ziet op incidentele kosten en zouden kunnen worden meegenomen in de

toedeling van de resterende € 22 min. incidentele middelen najaarsnota. Advies om de

volgende maatregelen te honoreren:

o Europese aanpak havens: kosten € 450.000 voor 3 jaar. Het initiatief sluit goed aan op

het doel van het brede offensief, de versterking van de (inter)nationale aanpak van

drugscriminaliteit.
o Scanners voor politie: kosten € 150.000 voor zes scanners (containers en verborgen

ruimtes auto’s) plus € 42.000 voor hittescanners. Nog nagaan of de hittescanners

bestemd zijn voor aanpak drugssmokkel en/of mensensmokkel (in verband met
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mogelijke precedentwerking dat mensensmokkel een onderdeel is van het breed

offensief. Overigens wordt uit incidentele middelen al € 2 mln. aan Douane toegekend
voor drie scanners landelijk.

Vergroten bewustwording en weerbaarheid risicobedrijven, meer specifiek rederijen
over 0.a. empty depots € 300.000 alsmede een app voor bedrijven € 80.000.

Totaal € 1.020.000

Bijdragen aan Rotterdam

Eerder is aan Rotterdam toegekend vanuit JenV:

* Een bijdrage van € 100.000 voor het ondermijningsbeeld haven.

* Een bijdrage van € 11 mln. uit het ondermijningsfonds van € 100 min. voor:

° Aanpak havengebied € 2,5 mln.

In een specifiek havengebied wordt een combinatie gemaakt van bestaande aanpakken
en nieuwe (integrale) innovatieve aanpakken op basis van het ondermijningsbeeld
haven Rotterdam. Insteek is om te gaan werken met multidisciplinaire teams en een

onderzoeksteam voor fenomeenonderzoek op HARC-zaken, ondersteund door een

operationeel projectteam onder wetenschappelijke begeleiding.
Regionaal Financieel Team € 2,5 mln.

De inzet van een Regionaal Financieel Team met financieel operationeel medewerkers

en specialisten van OM en politie, dat de operationele opvolging en uitvoering

vormgeeft van de intensiveringen op het afpakken van crimineel vermogen.

Regionale aanpak crimineel vastqoed € 1,5 mln.

Een intensivering van de bestaande inzet op verhuurmakelaars, waarmee de

bedrijfsvoering van criminelen op het gebied van huisvesting en vastgoed verstoord

kan worden. Voorstel voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij een team van

vastgoedexperts wordt gekoppeld aan de bestaande uitvoeringscapaciteit, gericht op

de aanpak van vastgoed als investering en locatie van drugscriminaliteit en de

achterliggende ondermijnende structuren.

Regionaal Operationeel Offensief € 1,6 mln.

De inzet van integrale dedicated teams, met als doel het verkrijgen van inzicht in de

werking van faciliterende malafide branches, het verstevigen van de weerbaarheid van

bonafide branches en het opwerpen van effectieve barriéres tegen de malafide

branches.

Dynamisch Regionaal Ondermijningsbeeld € 1,4 mln.

De ontwikkeling van een gezamenlijke/integrale methodiek om te komen tot een

integraal realtime ondermijningsbeeld.

Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team € 1,8 mln.

De organisatie van flexibele operationele ondersteuning m.b.t. bestuurlijk optreden

van gemeenten in de regio, middels een Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team.



To: 6.1.2e |fiat 5.1.2e
| -BD/DRC/IGC[L_5.1.2e— |@minjenv.nl; [5.1.-2e |, $14} [5.1.26],-

BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 6.12e|,[ 5.1.2 |(5.12e])
Sent: Tue 3/17/2020 3:46:11 PM

Subject: Doorst: MIT en vliegende start governance.docx

Received: Tue 3/17/2020 3:47:34 PM

MIT en viiegende start governance.docx

Van: [512e|[ 5.1.26 | 51.26 |)
Datum: 13 maart 2020 om 12:47:08 CET

Aan:| 5.1-2e pad, [E-1.2e], (CVOMY' , [5+ 2e|@belastingdienst.nl' : [ 512e |@mindef.nl ,_512e \@belastingdienst.nl .

5.1.26 \@belastingdienst nl!
Onderwerp: MIT en vliegende start governance.docx

Beste allen,

Bijgaand een document waarin ik geprobeerd heb onze discussie van afgelopen week neer te leggen. Ik merk in mijn omgeving dat er veel

vragen zijn over governance MIT in relatie tot onze eigen organisaties maar ook naar buiten. Dat heb ik ook geprobeerd, voor zover ik dat kan,

op te schrijven. Waar vraagtekens staan, heb ikjullie input nodig. Graag daarom aanvullingen en opmerkingen van jullie kant.

Tevens heb ik nog een keer een aantal inhoudeljike bedrijfsvoeringswraagstukken opgenomen. Graag ook deze aanvullen als jullie nog andere

weten. Het is voor mij van belang, politie intern, dat ik met jullieovereenstemming heb over de te adresseren vraagstukken zodat ik daarvoor

ook binnen de politie zsm de handen voor op elkaar krijg en de deskundigheid bijeen krijg.
Ik hoor graag van jullie en wens jullie alvast een fijn weekend,

Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bencht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschomngsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vermietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde met bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

0230



MIT en projectorganisatie en governance:

Inleiding:

In de Ambtelijke Stuurgroep van 27 februari is een notitie omtrent de oprichting van een

projectorganisatie ten behoeve van het MIT vastgesteld. Deze projectorganisatie zal de

verantwoordelijkheid krijgen om een projectplan en bestedingsplan voor het MIT op te

stellen. Hierin zal een overzicht gegeven moeten worden over de besteding van de

incidentele middelen en een overzicht over de besteding van de eventuele structurele

middelen.

Daarbij zal de projectorganisatie in nauwe verbinding staan met de “vliegende start” van

het MIT zodat met de ervaringen die deze viiegende start in de operationele

samenwerking op doet, rekening kan worden gehouden bij de verdere uitwerking in het

projectplan.

Projectorganisatie en governance:

Om nader te duiden waarom een projectorganisatie voor het bouwen van het MIT nodig

is, worden hieronder nogmaals de uitgangspunten van het MIT aangehaald:

« Vernieuwend en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één

werkvloer;
« Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;

« Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:

o Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich

gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar

voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)

Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingsdiensten

Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek,

specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en

criminologie)
« Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte;
« Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;

« Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale

politie en onder het gezag vallend van het Landelijk Parket en Functioneel Parket

Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
« Internationaal is georiénteerd, met expertise op het gebied van:

o digitale opsporing

o financiéle opsporing

Eerste kwartiermakersfase:

In de eerste kwartiermakersfase (van half november 2019 tot eind januari 2020) is door

de kwartiermakers met een groot aantal collega’s van de deelnemende organisaties van

gedachten gewisseld en overleg gevoerd ten behoeve van het Plan van Aanpak MIT.

Tweede kwartiermakersfase:

Nu de incidentele gelden geaccordeerd zijn en de bedoeling is dat het MIT in eerste

instantie van incidentele gelden een intelligence opgave vervult, een data warehouse

wordt gebouwd tussen de deelnemende organisaties aan het MIT (zoals beschreven in
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het Plan van Aanpak), en ook op operationeel niveau een viiegende start wordt

gerealiseerd, vraagt dit om een projectmatige aanpak. Voornoemde projectorganisatie

wordt hiermee belast. Hiermee wordt tevens een fundament gelegd voor het MIT zodra

dat kan worden gebouwd op basis van de eventueel beschikbaar komende structurele

gelden. Dit vraagt om het adresseren van ook een aantal bedrijfskundige vraagstukken.
In de bijlage is een aantal vraagstukken opgenomen die geadresseerd moeten worden

binnen de projectorganisatie.

De projectorganisatie legt verantwoording af aan de Ambtelijke Stuurgroep en zorgt voor

de nodige besluitvorming door de Ambtelijke Stuurgroep ten behoeve van het verder

vormgeven van het MIT op basis van de incidentele gelden en op basis van de nog toe te

kennen structurele gelden.

De projectorganisatie gaat vooralsnog bestaan uit de volgende personene/expertise:??

Vliegende start en governance:

Naast deze vraagstukken, vindt een eerste operationele multidisciplinaire samenwerking
in de vliegende start plaats. Dit vraagt om inzet van mensen en middelen van de huidige

moederorganisaties. Deze vliegende start vindt dan ook plaats binnen de huidige

governance van deze moederorganisaties en heeft te maken met de huidige sturings- en

verantwoordingslijnen. Dit is complex omdat de vliegende start mogelijk gemaakt moet

worden, los van de huidige sturings- en verantwoordingslijnen maar tegelijkertijd moet

aansluiten bij en aanvullen op hetgeen al gebeurt in de aanpak van georganiseerde

criminaliteit. Om toch de gelegenheid te krijgen om de vliegende start vorm te geven,

vraagt ook dit om een projectorganisatie die continu in verbinding is met de

projectorganisaties zoals hiervoor geschetst ten behoeve van de

bedrijfsvoeringsvraagstukken. Immers kunnen bedrijfsvoering en operationeel werk niet

los van elkaar ontwikkeld worden.

Opdrachtgeversoverleg:

Omdat deze vorm van operationele multidisciplinaire samenwerking nieuw is, vraagt dit

om een tijdelijke aparte structuur van inhoudelijke besluitvorming en verantwoording. De

tijdelijkheid is nodig omdat het MIT in opbouw is. Deze structuur/dit overleg moet

bestaan uit gemandateerde vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties die in

staat zijn om inhoudelijke besluitvorming mogelijk te maken over de fenomenen die

worden aangepakt in de vliegende start en tegelijkertijd gemandateerd zijn om hier

mensen en middelen voor beschikbaar te stellen. Zij monitoren de voortgang van de

vliegende start, zorgen er voor dat deze ook daadwerkelijk plaatsvindt op de manier

zoals bedoeld in het Plan van Aanpak van het MIT en zorgen er voor dat het vooral ziet

op het blootleggen van criminele bedrijfsprocessen en structuren.

Dit overleg zorgt er daarnaast voor dat de vliegende start een aanvulling is op hetgeen al

gebeurt binnen de moederorganisaties van het MIT en naadloos hierbij aansluit. Tevens

zal dit overleg in de toekomst de verantwoordelijkheid kunnen krijgen over de

operationele keuzes die in het MIT gemaakt worden zoals beschreven in het Plan van

Aanpak van het MIT.

Het overleg zorgt voor verantwoording aan/afstemming met de moederorganisaties en

stuurploegen/verantwoordingsgremia /het gezag die verbonden zijn aan de

moederorganisaties als het gaat om de inzet van mensen en middelen in de

opsporingstaken en in de toezicht- en handhavingstaken.
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De leiding van het nog op te zetten MIT zal te zijner tijd verantwoording afleggen aan dit

overleg als het gaat om het inhoudelijke operationele werk van het MIT. De deelnemers

aan het overleg zullen daarom voldoende mandaat moeten hebben om voor al de

hiervoor genoemde taken de verantwoordelijkheid te nemen. Omdat het over

inhoudelijke operationele besluitvorming gaat, kunnen de deelnemers aan dit overleg niet

allemaal dezelfde personen zijn als de leden van de Ambtelijke Stuurgroep.

Aanbevolen wordt om vanuit de moederorganisaties de volgende personen in dit overleg

op te nemen:

OM:

KMar:

FIOD:

Douane:

MKB Belastingdienst:

Polite:

De projectorganisatie Vliegende Start zal vooralsnog bestaan uit de volgende

personen:??

Governance ten aanzien van andere partners in de strijd tegen georganiseerde

criminaliteit:

Governance MIT met lokaal bestuur:

« MIT is voor een substantieel deel een opsporingsdienst; weliswaar geen normale

recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten inlichtingen-organisatie met

operationele capaciteiten, is en blijft voor een zeer groot deel een

opsporingsdienst. Gezag over de opsporing berust bij het OM en niet bij de BM.

Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten. De

toezicht- en handhavende instanties die deelnemen aan het MIT vallen ook niet

onder het gezag van de burgemeester.

« Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de

bestrijding van de GOC en dus ook bij het MIT een rol te geven:

« Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij
onder omstandigheden vooraf, tijdens of achteraf geinformeerd hoort te worden

over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare

orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is

dat de BM via zijn lokale driehoek geinformeerd zal worden. Het MIT is zo

ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende

gemeente actief zullen zijn. Dat is geregeld doordat het MIT een aanvullende

capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te

kunnen zijn.

* De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn

stad worden aangepakt: Ook hier geldt dat dergelijke prioriteiten via de

bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het

aanpakken van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de
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verantwoordelijkheid van de bestaande recherchediensten. De lijn hiervoor loopt
via de lokale driehoek.

« Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het

bijzonder ook de gemeente. Dit is de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier

naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal,

regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is al eerder

onderkend en daar zijn voorzieningen voor die lopen via de

informatieorganisaties van alle partners. Het is belangrijk om die verder te

versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal

tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Daarmee is geborgd dat

lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer

kan uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via
in het bijzonder het RIEC stelsel).

« Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de ‘toevallige’

verschijningsvorm van die criminaliteit voor zover dat hun specifieke

verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de

KMar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat

vooral de financiéle stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de

zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de

liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de

strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC

betrokken diensten beter willen inrichten. Om strategische, operationele sturing

over al deze organisaties mogelijk te maken, moet eerst bewust worden ingericht

dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande,
‘actionable’ intelligence, of te wel Kennis en Inzicht beschikbaar komt. Daarmee

wordt ook een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische,

operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat gremium is ook

voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is

ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande

gezagslijnen die nu niet zo zijn ingericht.

Governance MIT ten aanzien van opsporing:

LP en FP: verbinding met lokale parketten?

Governance MIT ten aanzien van gezag over Douane en MKB Belastingdienst:?

Governance MIT ten aanzien van toezicht en handhaving door KMar?
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Bijlage 1:

Deze bedrijfsvoeringsvraagstukken kunnen vooralsnog als volgt benoemd worden maar

zijn niet limitatief:

Huisvesting :

De politie is aangewezen als verantwoordelijk voor de huisvesting van het MIT. Hiertoe

zal, in overleg met de overige deelnemende organisaties, een inventarisatie van

eventuele panden die voldoen aan de vereisten van huisvesting moeten plaatsvinden.

Vooralsnog zal in het begin voor 1 locatie voor het MIT worden gekozen.

IV-opgave:;

Door de Politie is incidenteel geld geclaimd voor de opzet van een data-warehouse

waarmee het MIT haar informatiepositie op kan bouwen. Gezien de aanloop- en

ontwikkeltijd van dergelijke I1T-voorzieningen is het van belang dat IT-specialisten vanuit

de participerende organisaties inventariseren aan welke eisen een gezamenlijk

datawarehouse dient te voldoen. Ook de juridische aspecten dienen op zo kort mogelijke

termijn integraal te worden beschouwd, onder andere waar het gaat om het ontsluiten en

delen van de informatie van de diverse deelnemende organisaties.

Privacy wetgeving:

De hiervoor genoemde IV opgave van het MIT brengt ook vraagstukken met zich mee die

betrekking hebben op de toepassing van privacyregelgeving. Hiertoe dient deskundigheid
om tafel te worgen gebracht van alle deelnemende organisaties om deze vraagstukken te

inventariseren en te adresseren bij het ministerie van J en V.

Organisatie-inrichting en HR:

Het plan van aanpak bevat een indeling van het MIT op hoofdlijnen. De daadwerkelijke

organisatie-inrichting dient nader te worden uitgewerkt. De ervaringen uit de

operationele viiegende start worden hier bij betrokken. De projectorganisatie zal

voorstellen formuleren voor de organisatie-inrichting van het MIT. De projectorganisatie

zal daartoe in nauwe verbinding staan met de collega’s die nu betrokken zijn bij de

vliegende start en bij verder inrichting van het MIT met het dagelijks bestuur van het

MIT.

Het MIT wordt geacht zoveel mogelijk gebruik te maken van Zij instroom (HBO/WO

niveau). Hoe deze mensen te werven en op te leiden op een tijdig moment in onderlinge

afstemming tussen de deelnemende organisaties en in dé wetenschap dat ook de

“moederorganisaties” een grote opgave hebben om personeel te werven de komende

jaren, vereist optimaal onderling overleg. Het MIT wil gebruik maken van zoveel mogelijk

flexibiliteit in de bezetting hetgeen betekent dat kennis en kunde in bezetting wordt

aangepast aan de opgave die het MIT heeft .

De doelstelling van het MIT zal alleen kunnen worden behaald als innovatief gewerkt

wordt. Om de innovatieve kracht van het MIT zo groot mogelijk te maken maar ook om

een zo optimaal mogelijke wisselwerking aan kennis en ervaring te hebben tussen de

bestaande onderdelen van de moederarganisaties en het MIT, zal als uitgangspunt

worden gehanteerd dat mensen niet langer dan 4 a 5 jaar in het MIT werken.

Effect sturing en verantwoording:
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Het MIT zal effect gestuurd werken. Dit betekent dat hierover ook verantwoording zal

moet worden afgelegd. Hoe dit vorm te geven, gebruik makend van alle initiatieven die

op dit onderwerp al lopen binnen de politie, en consistent te maken zodat het gezag

duidelijk inzage kan krijgen in het \presteren van het MIT zonder in de valkuil te

belanden van cijfersturing, is een vraagstuk dat afstemming behoeft met alle vormen van

gezag die van toepassing zijn op het MIT (OM, ministerie van J en V, ministerie van

Financién, ministerie van Defensie).

Publiek private samenwerking:

Het MIT zal gebruik maken van private partijen, in het MIT maar ook parallel aan het

MIT. Dit brengt allerlei juridische en ethische vraagstukken met zich mee. De manier

waarop hier vorm gegeven aan zou kunnen worden, gebruik makend van hetgeen al

ontwikkeld is binnen de overheid aan publiek private samenwerkingsvormen, vereist

zorgvuldigheid en overleg.

Internationale opgave:

Het MIT wordt geacht nieuwe manieren van internationale samenwerking te exploreren.
Dit zou kunnen betekenen dat er duurzame samenwerkingsverbanden met andere landen

in een derde land worden aangegaan waardoor bijvoorbeeld een aantal collega’s

langdurig in het buitenland zou moeten verblijven. Een inventarisatie van deze nieuwe

mogelijke manieren van internationale samenwerking en de daarmee gepaard gaande

bedrijfsvoeringsvraagstukken dient geinventariseerd te worden.

Veranderkundige opgave:

Het bouwen van een multidisciplinair team brengt een veranderkundige opgave met zich

mee. Immers gaan 5 en wellicht 6 organisaties samenwerken op 1 werkvloer terwijl dat

nog nergens anders gebeurt. Het vraagt veranderkundige expertise en inzicht om dit op

de juiste wijze te doen. Aan het projectteam dient derhalve kennis en kunde hieromtrent

te worden toegevoegd.

Sturing:

Bovenstaand proces vraagt om samenhang en sturing vanuit de deelnemende

organisaties. Tevens vraagt het om een sturing en doorzettingsmacht die nodig is om de

innovatieve mogelijkheden van het MIT (HR en IV) ten volle te benutten en realiseren.

De vraagstukken die beantwoord moeten worden en die niet met het gezag (inhoud)
kunnen worden besproken, dienen te kunnen worden geadresseerd aan de lijn/een

speciaal daartoe aangewezen verantwoordelijken binnen de deelnemende organisaties

die in staat zijn om besluitvorming af te dwingen/te forceren indien nodig. Hierin zal

wellicht de ambtelijke stuurgroep de komende jaren (twee jaar bij alleen incidentele

gelden, vier jaar bij structurele gelden) een rol kunnen spelen.

Monitoring:

Van belang is dat de doelstelling van het MIT zoals verwoord in het Plan van Aanpak voor

ogen blijft bij het daadwerkelijk werken in het MIT en de activiteiten van het MIT. Omdat

het hier gaat om een vorm van multidisciplinair samenwerken die nog niet bestaat en om

het interveniéren op criminele processen in aanvulling op de brede aanpak ondermijning
zoals deze nu al plaatsvindt, lijkt het raadzaam om een commissie/stuurgroep opdracht

te geven om hiertoe een monitoringsfunctie te vervullen.
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To: 6.1.2e |fiat [ 5.1.2e
|

- BD/DRC/GC[_5.1.2e—_|@minjenv.nl]; [5.1.2e |
BD/DGPenV/PPBT/PBO] _5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 6.12e|,[ 5.1.2 |(5.12e])
Sent: Thur 3/19/2020 1:46:34 PM

Subject: RE: Relatie MIT - K&l

Received: Thur 3/19/2020 1:46:44 PM

Hoi[ 6.12e|,
Sorry, wat later dan verwacht maar bijgaand de concept antwoorden op de vragen van IRF.

| 5.1.26Van: [ 51.2e 4 [ 5.1.2e |, - BD/DRC/GC (@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 9:08 AM

[5.1

2e],- BD/DGPenV/PPBT/PBO <4 51.2e — |@minjenv.nl>. [542], F124 [F12[5.12e __ BD/DGPenV/PBT/PBI
(@minjenv.nl>

Onderwerp: Relatie MIT - K&I

Goedemorgen[ 512e |,
Alles goed met je? Het zijn vreemde tijden. Bij JenV werkt iedereen thuis en is er alleen contact per mail en telefoon. Werk

jij ook vanuit huis?

Ik mailje voor het volgende: del 5.1.26 |van de pijler Kennis & Inzicht,[ 54-2e || 5.12e |, heeft met IF gesproken
over de claim.

Twee vragen konden tijdens het gesprek niet of onvoldoende beantwoord worden:

1. Wat voor informatie zou het MIT via de partners aan de RIEC’s kunnen gaan vragen?
Tk verwacht dat het MIT informatie zou kunnen vragen over de lokale situatie als het gaat om informatie die niet via de

multipartners binnen het MIT te verkrijgen is (byvoorbeeld als het gaat om bestuurlijke maatrelgen die in het verleden

door het lokaal gezag genomen zijn). Omgekeerd zou het MIT aan het RIEC kunnen vragen, aan de hand van informatie

die het MIT heeft gegenereerd, om bestuurlijke besluiten voor te bereiden die effect kunnen hebben op het bestrijden van

georganiseerde criminaliteit. Dit zal altijd in afstemming met het lokale RIEC gaan en het RIEC zal in overleg met het

MIT daarover advies kunnen geven aan de lokale bestuurlijke autoriteiten.

2. Hoe verhoudt het MIT zich tot de strategische kennisunit (wat is het verschil). In het gesprek is gewezen op het

onderscheid operatie versus strategisch enz) maar dat moet nog scherper
Het MIT zal alleen operationele tactische informatie genereren en delen, al dan niet door middel van opsporing. Hieruit zullen acties voortkomen

op operationeel tactisch niveau (doorzoekingen, aanhoudingen, bestuurlijke besluitvorming op lokaal of nationaal niveau ten behoeve van een

cffect op de daadwerkclijke georganiscerde criminalitcit (sluiting van panden, wijziging wetgeving, intrckken vergunningen ctc) cn internationale

operationele acties ten behoeve van het verkrijgen van bewijs of ten behoeve van het verstoren van internationale criminele

samenwerkingsverbanden door hun criminele bedrijfsprocessen te doorbreken (samenwerking met banken, samenwerking met law enforcement

autoriteiten in het buitenland etc).
De stratigische kennisunit gaat informatie genereren die zict op fenomenen (bijvoorbeeld cocaine, extreem geweld, fentanil) en de dreiging dic

daarmee gepaard gaat voor Nederland. De kennisunit kijkt niet naar criminele sam enwerkingsverbanden maar kijkt naar bovenliggende
fenomenen die van de Nederlandse overheid en in het bijzonder de Veiligheidsketen actie vragen (dus bijvoorbeeld als de criminele markt, zoals

nual gebeurt, verschuift van de ene drugs naar de andere zal de kennis unit hierover een bericht kunnen afgeven en de overheid kunnen adviseren

hoe te reageren. Dit betekent dat voor de kennis unit andere vaardigheden en capaciteiten nodig zijn (namelijk niet operationele capaciteiten) maar

eerder wetenschappelijk, strategisch en bijvoorbeeld sociclogisch, criminologisch en antropologisch.
Zou jij een eerste concept antwoord kunnen formuleren? We kunnen daarover per e-mail over en weer contact hebben. Ik

betrek bij deze mail(S 12e| en (intel), dan kan iedereen bijdragen.
We moeten a.s. vrijdag de antwoorden aanleveren tbv IRF.

Met hartelijke groet,

[529]-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwiyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakeliykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met isico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Munisterie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

mente c nen en ene nnnen nen Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bi lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van
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de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelyjk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vermetigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die met voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To:
raf

erhaus, F.B.J.-BD/AL| 5.1.28 @ minjenv.nl]

Ce: 5.1.20 | [5 126H.2e POA al 5.1.2e  |@minjenv.nl]; 5-12], (1, -

BSinepenvALGragemesl 5.1.2e (@minjenv.nl];[__5-1.2e _ |, [5-1.2e}.1.2e - BD/DBO[ 5.1.2e

erin
env.

ane
12e

BD/DBO/ADVIES[__5:1.2e — |@minjenv.nij;[512[42e | BD/DRC[__§.1.2e |@minjenv.nl]; _5.4.2e |, $1} [5124], -

BDID PenV/PPBT[ 5.1.2e — |@minjenv.nl]
From: —[_6.1.2e| 24 - BD/DRC

Sent: Fri 3/20/2020 11:56:58 AM

Subject: Brief regioburgemeesters

Received: Fri 3/20/2020 11:56:59 AM

Dag Ferd,
In het LOVP kondigden de regioburgemeesters aan met een brief te komen over de aanpak van de ondermijnende

georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaven ze aan de analyse en de landelijke aanpak te steunen, maar dat de samenhang
moest worden gezocht met de regionale versterkingsplannen. De burgemeesters gaven aan niet te kunnen instemmen met

het MIT als de regionale aanpak niet structureel wordt.

Ik heb van de VNG en bureau regioburgemeesters vernomen dat zij vandaag een brief met deze strekking naarje zullen

sturen. De brief is persoonlijk en alleen aan jou gericht. Er wordt verder geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven. Wij

hebben afgelopen week ambtelijk geprobeerd deze brief tegen te houden, maar datis niet gelukt. Ik heb daar

van op de hoogte gebracht.
Goed om te weten is dat het SBO bezig is om een breed gedragen voorstel te maken voor een volgend kabinet, waar het

structureel maken van de regionale versterkingsgelden onderdeel van uitmaakt.

Groet,
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5.1To: 5.1.2e |fiat [ 5.1.2e
| -BD/DRC/IGC[ —5.1.2e — |@minjenv.nlj; [5.1-2e

| 124. - BD/DRC_5.12e |@minjenv.nl

[2],- BD/DRC/GCI__5.1.2e |@minjenv.ni];[_5.4.2e | ft [=] - BD/DGPenVW/PPBT__5-1.2e  |@minjenv.nl]J; [5.1.22], f°et 5.1.26]-
BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1-2e |@minjenv.nl];[_5:1-2e |, [5-1-2e],- BD/DCOM/C&RI__5-1-2e —_ |@minjenv.nl]

From: 5.1.2
|, +24 - BD/DRC

Sent: Mon 3/23/2020 10:56:48 AM

Subject: RE: Definitieve nota's kennismaking|>*2-|met van Zanen en Remkes

Received: Mon 3/23/2020 10:56:49 AM

Dag collega’s,

In de annotatie voor de E*=\staat nu kort de brief genoemd (ik heb toen de brief nog niet binnen was een korte tekst aangeleverd). De

relatie die in de brief met het MIT wordt gelegd is een politiek statement en een direct gevolg van de discussie in het LOVP, waarbij de

burgemeesters zich op een zijspoor voelden worden gezet (dit staat los van het feit of dat ook_zo is, maar dit is wel de reden dat het zo

hard gespeeld wordt). Ter aanvulling op de annotaties voor de overleggen is het goed om de|‘12epnze informatie te verstrekken over

het breed offensief in het algemeen en het MIT in het bijzonder. Ik stel het volgende voor:

- politicke verhaal breed offensief

- achtergrond informatie MIT

- sheets die gebruikt zijn bij SBO

Akkoord? We kunnen daarbij de|’'** aanbieden om hem telefonisch bij te praten als hij hier vragen over heeft.

Van:[ta fr [82 | - BoMRCIGC {_EAZ — Joninjenv al>
Datum: maandag 23 mrt. 2020 10:02 AM

Aan:| 9.1.2¢ F4. -BD/DRC<4 5.1.28 |@minjenv.nl>. [5-1-2] [**|, - BD/DRC/GC <_5.1.2e |@minjenvnl>,| 5-1.2¢ 5234 [+24]. -

BD/DGPenV/PPBT <q_5.1.2e |@minjenv nl>,[5.1.2e | f+ [51.2e] -BD/DGPenV/PPBT/PBO q_5.1.2e |@minjenv nl>

ing p>42eb+24 miOnderwerp: FW: Definitieve nota's kennismaki et van Zanen en Remkes

Voor de gesprekken}.1.2-G4 moet m.i. worden aangepast nu de brief regioburgemeesters binnen is met de eis voor een directe relatie MIT-lokaal

bestuur (en moet daarover een standpunt worden geformuleerd in directeurenoverleg).

Groet, | 5.1.2e |
Van:[__812e+ BD/DVB/IV

Verzonden: maandag 23 maart 2020 09:52

Aan:[  5.1.2e |f+2]-Bp/pvB/iv{ 5.1.2¢ | BD/DVB/BA;[ 5.1.2e | 14 - BD/DVB/IV;[ 5.1-2e |), - BD/DVB/IV;
5.1.2e :

Jit - BD/DVB/BA;]  3.1.2e
|,

: Al 5.1.2e

i
- BD/DVB/IV ;/3.1.2e

5.1.2e]- BD/DVB/IV ;| 5-1.2¢ |} '4l - BD/DRC J 5.1.2 _|,[512[2e - BD/DBAenV/HIC ; | 5.1.28 | F124, B+241.2¢
BD/DBAenV/AKenJ 5.1.2¢ .f2].- BD/DBAenV/AKen) ;[

61.2 | fs2],fr21.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.26

£1.2e/ BD/DRC/FO;| _5.1.2e praq.| 5.1.2e
|,

- BD/DRC/GC ; 9.1.2e |- BD/DJOA/JBOZ
CC:| 6.1.2e |, [6.1.2e|,- BD/DVB/IV;| _5.1.2e BD/AL;| _51.2e [[ 512e |BD/DvB/IV
Onderwerp: Definitieve nota's kennismaking[s:2-met van Zanen en Remkes

Hoi allen,

Veel dank voor al jullie inbreng afgelopen vrijdag! Heel fijn dat jullie op deze korte termijn punten konden aanleveren. Zie bijgevoegd de

definitieve nota’s voor def 24 .b.v. zijn kennismakingsgesprekken morgen met burgemeesters van Zanen en Remkes. Voor de bijlages verwijs ik

naar de zaken: gesprek Remkes (digijustnummer 2862547) — gesprek van Zanen (digijustnummer 2865875). De nota t.b.v. het gesprek met

Remkes stuur ik voor sommigen nogmaals mee, omdat deze is aangevuld op de onderwerpen ondermijning, regio-deal Den Haag Zuidwest en de

coronacrisis. Om het geheel behapbaar te houden hebben we hier en daar wel wat ingekort, ik reken op jullie begrip daarvoar.

Metvriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Veiligheid en Bestuur

Afdeling Integrale Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.n|

ww) soverheid.nl/ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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a-To:

[5.t2e) Ba 22]
= BD/DGPen

WFPBTIP BOL
51.2e |@minjenv.nl]:| §.1.2e|,

5.1.2eBD/DGPenV/PPBTI @minjenv.nl}; [52], | 5.1.2e ](5.1.2e|)'[ 5.1.2e  |@politie.nl]
From: 5.1.2e

| fiaf] 5.1.2e
|

- BD/DRC/GC

Sent: Mon 3/23/2020 11:28:38 AM

Subject: FW: Brief regioburgemeesters en VNG aan minister

Received: Mon 3/23/2020 11:28:40 AM

20200320 Brief VNG RBM plannen ondermijning def.pdf

Bij deze.

Groet,

Van:) 5.1.2e | 7724,- BD/DRC
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:55

Aan: [5.1.2e |, +4, -BD/DRC/GC ;|_5.1.2e |,[5.12e]-Bo/pRc/cc;{ §12e |f+)[512e|,-Bp/DRC/ec;|51.2e |
neBD/DRC/GC;| 5.1.2e

|, |5.1.2e|, - BD/DCOM/C&R; 5.1.2e - BD/PPAC; 5.1 ze},fap. -'BD/DRC/GC ;| &4.2¢ |[ 5.1.2e |1.2e Pat1 7 -

BD/DFEZ/CBU/Cluster A

cc: | §.1.2e |, .-BD/DRC/6c;|_512e|BD/DvB/IV

Onderwerp: FW: Brief regioburgemeesters en VNG aan minister

De brief van regio BM en VNG is verstuurd naar de minister. Maandag in dagstart maar even bespreken wat we adviseren en wie dit

voorbereidt.

Fijn weekend nogmaals

rd, - BD/DRC | 5.1.22 | @minjenv.nl>
dag 20 mrt. 2020 3:49 PM

Aan: 512e], 5.1.2e |, |s.122/1.2e BD/DGRR <{ §.1.2e |@minjenv.nl>, [51 2e|, |s12e| - BD/DGPenV/ALG/Algemeen
5.1.28 |@minjenval>,[5-12ethi] [512e[-BD/AL4 §12e [@minjenvnl>,[ 512e |p) -BD/NCTV

5.1.2e |@nctv.minjenv.nl>

Kopie: [51.22B.1.2e IBD/DRC 4 5.1.2e |@minjenvnl>| 512 | LBD/AL <4 5.1.2e \@minjenv.nl>, | 5.1-2e F224 -

BD/DGPenV/PPBT 4_6.1.2e |@minjenvnl>|—6.1.2e | 5.1.2e], 51], -BD/NCTV 4] §.1.2¢6 |@netv.minjenv.o>.
brad, 5.1.2€ BD/DBAenV <| §.1.2¢  |@minjenv.nl>
Onderwerp: Briefregioburgemeesters en VNG aan minister

Beste collega’s,

Hierbij, zoals verwacht, de brief van de regioburgemeesters en VNG aan de minister. De brief is alleen aan Ferd

geschreven en wordt verder niet verspreid of openbaar gemaakt. Ik heb vanochtend Ferd op de hoogte gebracht dat

deze brief in aantocht was. We zullen een advies voorbereiden.

Groet,

0235



Regioburgemeesters

Adres Bureau Regioburgemeesters
Prins Clauslaan 16

2595 AJ Den Haag
Postadres Postbus 20305

2500 EH Den Haag
Telefoon 088 6998878

Behandeld door

Telefoon

E-mail [ 512¢ fe gioburgemeesters. nl

Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp Versterking aanpak ondermijning De heer F.B.J. Grapperhaus

Datum 20 maart 2020 Postbus 20301

Bee 2500 EH DEN HAAG

Bijlage(n)  -

Pagina 1/3

Geachte heer Grapperhaus,

In het gecombineerde overleg van het Landelijk Overleg Veiligheid Politie en het Strategisch Beraad

Veiligheid van 9 maartjl.spraken wij over de uitwerking van verschillende plannen die tot doel

hebben de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, Dit betrof onder andere de

oprichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), ambities op het gebied van bewaken en

beveiligen en meer op preventie gerichte maatregelen; een en ander als uitwerking van uw eerdere

Kamerbrief over het ‘Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Zoals ook

in eerdere brieven en gesprekken door ons is aangegeven, zijn wij voorstander van een intensivering

van de aanpak ondermijning. Onze zorgen omtrent een groeiende drugseconomie zijn onverminderd

groot. Een stevige, gezamenlijke, integrale en aanhoudende aanpak is essentieel. In deze brief uiten

wij - zoals in het afgelopen overleg reeds aangekondigd - onze zorgen bij de huidige

intensiveringsplannen van het Kabinet. Voordat wij onze zorgen uiten, hechten wij er waarde aan

nogmaals te benadrukken dat voor ons beleidsvoornemens rond bewaken en beveiligen die als

gevolg hebben dat de capaciteit die nu wordt geleverd uit de basisteams weer terugvloeit naar deze

teams, absolute prioriteit moeten hebben.

Wij hebben begrepen dat er ook plannen zijn om naast het MIT de intelligencepositie op strategisch
niveau te versterken. Wij hebben deze plannen niet gezien en dus ook niet kunnen bespreken, maar

verwachten ook hier een belangrijke rol voor het lokaal bestuur terug te zien. De samenhang van de

plannen is moeilijk te beoordelen, omdat wij slechts een gedeelte ervan hebben besproken in

voornoemd overleg.

Bestendig de financiering
Het aanpakken van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt om een intensieve

samenwerking binnen de overheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en vergt een lange adem. De

afgelopen jaren is geinvesteerd in de regionale en lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit,

hier zijn incidentele middelen voor vrij gemaakt. Er zijn plannen gemaakt en ontwikkelingen in gang

gezet. Het structureel maken van de financiering van de versterking in de regionale en lokale

aanpakken die voortvloeien uit het ondermijningsfonds, wordt in de huidige voorgestelde plannen
niet meegenomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we nu op landelijk niveau de aanpak
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structureel gaan versterken en dat we tegelijkertijd de versterking van de lokale en regionale aanpak

afbreken. Dit betekent dat we naast de landelijke intensiveringen ook moeten investeren in de

doorontwikkeling van de RIEC’s en in het structureel borgen van de versteviging van de regionale

aanpak. Hier zijn dan ook structurele middelen van het rijk voor nodig.

Capaciteit in relatie tot MIT

Capaciteit is een schaars goed, zeker binnen de politieorganisatie en het OM. Het is van belang dat

de capaciteit voor het MIT niet uit de eenheden en bij de parketten wordt weggetrokken. Het kan

niet zo zijn dat de ervaring en inzet die de afgelopen tijd lokaal is opgedaan weer uit de regio’s

verdwijnt. Dit effect wordt mogelijk nog versterkt als de lokale/regionale aanpak niet bestendigd
wordt. Er zal dan leegloop van kwalitatief hoogwaardig personeel ontstaan, waardoor de aanpakken

op landelijk en lokaal/regionaal niveau elkaar gaan beconcurreren. Dit geldt overigens niet alleen

voor de strafrechtsketen maar ook voor andere belangrijke partners in de integrale aanpak zoals de

belastingdienst.

Versterk de verbinding
Voor een succesvolle aanpak van het MIT op landelijk en internationaal niveau is verbinding met

bestaande aanpakken op lokaal en regionaal niveau (vanuit RIEC’s, politie en gemeenten) essentieel.

Wij zien in het huidige voorstel onvoldoende samenhang en verbinding met de lokale en regionale

aanpakken. Dit is het paard achter de wagen spannen. Daarmee zal de landelijke aanpak niet tot

aanvullende versterking leiden. Om een wezenlijk verschil te maken en ondermijning effectief aan te

pakken dient er een efficiénte samenwerking te zijn tussen het op te richten MIT, de RIECs en het

lokaal bestuur. Alleen zo wordt voorkomen dat men langs elkaar heen werkt. Dit geldt zowel op

aspecten van kennis en intelligence, als op daadwerkelijke uitvoering en inzet van interventies.

Verbeter de governance

Ondermijnende criminaliteit valt niet los te zien van de lokale context, het komt lokaal tot uiting in

gemeenten, wijken, straten en panden. Georganiseerde misdaad heeft zich geworteld in de lokale

samenleving. Informatie-uitwisseling, bestuursrechtelijke kennis en afstemming rond bestuurlijke
interventies en interventies vanuit het MIT zijn onontbeerlijk voor het functioneren van het MIT op

lokaal grondgebied. Daarom benadrukken wij het belang van een directe relatie tussen het MIT met

het lokaal bestuur. Los van het lokale driehoeksoverleg waar een relatie vormgegeven moet worden,

is een directe verbinding nodig tussen het MIT en het lokaal bestuur in plaats van indirect via de

politie. Daarbij is het van belang in ogenschouw te nemen dat de burgemeester ook een zelfstandig

bestuursorgaan is, met eigen specifieke bevoegdheden. Wij verwachten dat u de governance rond

het MIT en de nu vooral indirecte relatie met het lokaal bestuur heroverweegt en aanvullend een

directe relatie tussen het MIT en het lokaal bestuur inricht. Daarbij zijn wij uiteraard bereid hiertoe

met u aan de tekentafel te zitten om dit mede vorm te geven.

Concluderend

Om concurrentie en inefficiéntie te voorkomen, een solide samenwerking te borgen, eerdere forse

investeringen te bestendigen en echt te spreken van een versterking van de integrale aanpak van

ondermijnende criminaliteit, moeten de gelden uit het ondermijningsfonds voor de regionale aanpak
structureel worden gemaakt, moet worden voorkomen dat capaciteit weggetrokken wordt uit de

eenheden en moet in de governance rond het MIT worden voorzien in een directe relatie naar het

lokaal bestuur. Voor ons is dit randvoorwaardelijk om de oprichting van het MIT te kunnen

ondersteunen.
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Hoogachtend,

Namens de regioburgemeesters,

Regioburgemeesters

Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten,

5.1.2e

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter regioburgemeesters

5.1.2€

mr J.H.C. van Zanen

Voorzitter



To: 5.1.2e |, fied 6126] - BD/DFEZ/BKBI__5.1.2e_ |@minjenv.nl
Ce: size] [5.1.2e

|

[s12e | BD/DGRRIL_5.1.2e @rinenwnly Ere [5122],-
BD/DGPenV/ALG/Algemeen|]_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 8.1.26 iz 5.1.2e

|

- BDJAL

Sent: Tue 3/24/2020 7:07:46 AM

Subject: RE: Ondermijning en vjn

Received: Tue 3/24/2020 7:07:46 AM

Wel handig als het er uiterlijk morgen is...

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:|_5.4.2e |,aad, [st2e]. -BD/DFEZ/BKB ¢__8.4.2e  @minjenv.nl>
Datum: maandag 23 mrt. 2020 6:34 PM

jenv.nl>, $.1.2e
|, 124 [512e] - BD/DFEZ/BKB

<n Manipal\@minjenv.nl>,|512e ,
.

- BD/DGPenW/ALG/Algemeen <|_5.1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Ondermijning en vjn

Ok ik zet het uit bij fez-collega enf Size —«*«i [5.1.22|,Watis de deadline?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.20 | b124 5.1.2€
| -BD/AL 4 5.1.26 (@minjenv.nl>

Datum: maandag 23 mrt. 2020 6:23 PM

Aan: 4.[512¢| - BD/DFEZ/BKB §.1.2e | @minjenv.nl>
Kopie: [592] van-BD/DGRR {5.1.2 |@minjenv.nl>. [51.26

| [512]. - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <{5.1.2e |@minj env.nl>
Onderwerp: Ondermijning en vjn

kan fez samen met dgrr /dgpol een half A4 maken tbe politiek overleg fractiev oorzitters ter onderbouwing claim

ondermyning met de nadruk op MIT. Het mit zat immers in de motie Heerema/Dykhof .

Verwachting is dat coalitieoverleg mogelijk by witruil (bv onderwijs) alsnog met middelen over de brug komt.

Van overleg MvF zijn de verwachtingen minder hoopvol. Maar we blijven drukken op claim.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: 5.1.2e |fra}, [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_51.2e |@minjenv.nl]
From: —[5.4.2e) B24 |o1.2e5.1.2e — |- BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Tue 3/24/2020 2:29:25 PM

Subject: RE: Kwartiermaker Strategische Kennisunit (002)

Received: Tue 3/24/2020 2:29:26 PM

Kwartiermaker Strategische Kennisunit (002).docx

Wordt het sturingsvraagstuk nou bewust niet benoemd? Belangrijke vraag lijkt/ leek mij wie nou de prioriteiten

gaat bepalen. De producten van dit K&E ding zouden een onderbouwde veiligheidsagenda mogelijk maken, met

prioriteiten die niet politiek zijn ingegeven. Dat blijft nu helemaal buiten het stuk. Kan me voorstellen dat dat

bewust wordt gedaan? Anders moet er nog een flinke paragraaf daaraan worden gewijd.
Dit is eigenlijk mijn belangrijkste opmerkingen, voor de rest zie tekst met track changes.

Groet,

Van: [5-12], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:07

Aan: fi24,[i12°6.1.2e | BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: Kwartiermaker Strategische Kennisunit (002)

Hoi

Zou jij nog jouw opmerkingen kunnen toevoegen aan dit document m.b.t. de opdracht voor de kwartiermaker K&E?

Dank!

Groet,
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Kernvragen voor kwartiermaker Strategische Kennisunit

e Ujitzoeken hoe strategische kennisunit het meest optimaal kan worden ingericht
e Waar ophanging om zo onafhankelijk mogelijk beeld te krijgen? Welke partij zit toch

middenin het netwerk?

e Op welke manier leiden de producten van de strategische kennisunit tot

prioriteitsstelling? Welk gremium stelt deze prioriteiten?
e Welke partijen leveren informatie voor de strategische kennisunit en het periodieke

beeld? Op welke juridische basis is dit mogelijk?
e Wanneer treedt de strategische kennisunit in werking?
¢ Governance voor de kwartiermaker, leden stuurgroep?

Kennis en Expertise: Strategische Kennisunit (oplopend tot 1,8 min structureel)

Met de Toekomstagenda Ondermijning heeft het kabinet afgelopen jaren samen met de partners

een visie vastgesteld op de integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Met

de eenmalige 100 mln uit het ondermijningsfonds heeft het kabinet een eerste begin gemaakt met

het duurzaam verstoren van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit op lokaal niveau. Met

het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit wordt ingezet op de versterking van de

landelijke en internationale aanpak. Vanuit diverse organisaties en disciplines wordt geinvesteerd

om tot een gedegen integrale aanpak te komen. Bij de partners bestaat veel kennis, expertise en

informatie die bijdragen aan de integrale aanpak. Bovendien heeft de aandacht voor de

georganiseerde, ondermijnende criminaliteit tientallen waardevolle onderzoeks- en

strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan die aanpak. Denk hierbij aan het Serious

and Organised Crime Threat Assement van Europol, periodieke Nationaal Dreigingsbeeld, de

regionale ondermijningsbeelden van de RIEC’s en het landelijk ondermijningsbeeld van het LIEC,

onderzoeken van de Politieacademie, onderzoeken van universiteiten, de WODC-monitor

georganiseerde criminaliteit en andere WODC-onderzoeken, et cetera. De huidige strategische

analyses zijn echter te eenzijdig gericht op de eigen scope (vraagstelling, organisaties) waardoor

kennis en inzichten over de werking van fenomenen en effectieve aanpak veelal versnipperd

blijven en integraliteit ontbreekt. Daarnaast is niet of slechts in beperkte mate sprake van

afstemming in de regelmaat en momenten waarop al deze rapportages worden gepubliceerd. Dit

kan ertoe leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde) onderzoeken een onevenredig grote impact

hebben op het publieke discours over de aanpak van ondermijning. Ook is er onvoldoende

overzicht in welke kennislacunes er zijn, en waar extra (wetenschappelijk) onderzoek gewenst is.

Om de partners en gezagen te kunnen faciliteren bij het maken van strategische keuzes is een

strategisch beeld nodig dat inzicht geeft in aard, omvang, trends én ontwikkelingen in fenomenen

met betrekking tot georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Dit beeld moet worden opgesteld

door een gezaghebbende faciliteit met draagvlak bij alle partners die een rol hebben in de integrale

aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het beeld moet periodiek beschikbaar

zijn met een hogere frequentie, zodat partners tijdig op actuele ontwikkelingen kunnen reageren.

Daarnaast moet de faciliteit fungeren als het centrale aanspreekpunt voor vragen van bestuur en

gezagen over de actuele trends en ontwikkelingen in de georganiseerde, ondermijnende

criminaliteit.

Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt abstraheerde informatie gebruikt van opsporings-

, handhaving en toezichtdiensten, waaronder informatie van het MIT, en uit lokale, regionale,
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nationale en internationale informatiebronnen'. De informatie binnen het MIT wordt daarbij

(behalve uiteraard voor operationeel gebruik) voor twee doelen gebruikt: 1) ten behoeve van een

tactisch inzicht in criminele processen en modus operandi, criminele netwerken en dadergroepen,

bedoeld om te gebruiken door het MIT zelf, en 2) voor het strategisch inzicht in aard en omvang

en trends en ontwikkelingen op fenomenen. Het strategische beeld gaat vergezeld met een

kennisagenda waarbinnen de reeds beschikbare kennis wordt geinventariseerd, geordend en

uitgeleerd, en waarmee onderzoek wordt geinitieerd naar lacunes in de beschikbare kennis?.

Een herkenbare, hoogwaardige faciliteit is nodig die de huidige versnipperde kennis, inzicht en

informatie bijeenbrengt - inclusief wetenschappelijke analyses. Dit levert informatie ten behoeve

van de deelnemende landelijke, regionale en lokale partners en organisaties als het MIT, LIEC,

FEC, AMLC en ACP. Hierdoor kunnen alle partners een succesvolle strategie op middellange termijn

borgen, hun prioriteiten beter afstemmen met anderen waardoor samenwerking mogelijk beter

kan platsvinden en kan beleid worden bijgestuurd. Daardoor zal de sturing door de bij de aanpak

betrokken organisaties verbeteren en kan georganiseerde, ondermijnende criminaliteit beter

integraal duurzaam worden aangepakt. Op dit moment is nog niet bepaald hoe exact invulling kan

worden gegeven aan deze ambitie en uitgangspunten, wat de concrete werkzaamheid van deze

faciliteit zou kunnen zijn en en waar deze logischerwijs moet worden ondergebracht: in de eerste

fase zal een kwartiermaker de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.

Door periodiek (eens in de 4 maanden bijvoorbeeld) één onafhankelijk kennisproduct te maken

ontstaat doorlopend inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het kennispreduct zorgt voor: 1) een

systematische analyse van de bestaande wetenschappelijke en tactisch-operationele inzichten; 2)

onderzoek op de belangrijkste, actuele en nog onbeantwoorde kennisvragen die de aanpak verder

versterken. Onderwerpen die daarbij bijvoorbeeld aan bod kunnen komen Zijn:

¢  Bundeling van de civiele, bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak.

¢ Resultaten en effecten van preventieve en repressieve instrumenten, alsmede worden

ingezet op de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende maatregelen, om de aanpak waar

nodig bij te kunnen sturen;

e = Ontwikkelingen in fenomenen die bijsturing of verandering van aanpak verdienen

Richtlijn:
* + 10 fte

*

overig (publicaties, bijeenkomsten, communicatie e.d.)

1
Denk hierbij aan operationele informatie (waaronder uit het MIT) en informatie uit open bronnen

(wetenschappelijk onderzoek, nieuwsbronnen, open data etc.).
?
Deze onderzoeksagenda is separaat opgenomen in de claims voor het breed offensief tegen ondermijnende

criminaliteit



0240

memo
Follow-up begrotingsbilateraal: enkele varianten

Aanleiding
Vanochtend heeft u het begrotingsbilateraal gehad met minister Hoekstra. MFIN

heeft gevraagd om ambtelijk te bezien wat er mogelijk is ten aanzien van

ondermijning i.r.t de prijsbijstelling. Dit memo bevat enkele varianten met een

inschatting van mogelijk standpunt MFIN.,

Varianten

Alle varianten zijn erop gericht om zoveel mogelijk te financieren van het MIT en

Bewaken en Beveiligen. In de bijlage vindt u de totale opbouw van de aanpak

Ondermijning.

1. Variant inzet prijsbijstelling

2021 2022

| pma 113 143 336

| Asiel 147 186 69

| Overige problematiek 47 47 47

| Dekking taakstelling -47 -47 -47

| Ondermijning 141 195

| w.V. kaderbrief 55 55

| w.v. prijsbijstelling 86 140

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Financieel-

Economische Zaken

Turfmarkt 147

2511 EX Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv
Contact|

Ste]

[ste
minvenj.ni

(Eize] Sra]

1

5.1.2@ Bminvenj.nl

Datum

26 maart 2020

2023 2024

331 336

62 33

47

-47

55 55

55 55

2025

332

Toelichting
e De resterende prijsbijstelling over de jaren 2020 t/m 2025 bedraagt

cumulatief 226 mln. Dit totale bedrag wordt in deze variant aangewend
voor het totaalpakket aanpak ondermijning in de jaren 2021 en 2022;

¢ —Hierbij kan de totale aanpak ondermijning worden gestart voor de jaren
2021 en 2022, structureel is er 55 min beschikbaar;

e Als het MIT en dergelijke eenmaal bestaat vergemakkelijkt dit

toekomstige onderhandelingen over structurele financiering;
e Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financién

benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

e MFIN heeft al aangegeven dat JenV de ruimte heeft om middels de

prijsbijstelling de reeks van ondermijning aan te vullen;
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e Het met incidentele middelen opzetten van structurele activiteiten wordt

doorgaans als bezwaarlijk gezien door Financién. Dit strookt niet met de

lijn om de JenV-begroting duurzaam op orde te brengen.

2. Wariant inzet prijsbijstelling + inzet RA middelen politie

in min. € 2020 2021 2022 2023 2024 2025

| PM 113 143 336 331 336 332 |
| Asiel 147 186 69 62 33 35 |
| Overige problematiek 47 47 47 47 |
| Dekking taakstelling -47 -47 -47 -47 |
| Ondermijning 76 125 125 125 96 |
| wv. kaderbrief 55 55 55 55 55 |
| wv. prijsbijstelling 45 70 70 41 |
| w.v. RA tranche politié 21 25 |

Toelichting
e Ten opzichte van bovenstaande variant zijn er middelen toegevoegd aan

ondermijning vanuit de RA tranche politie (van de totale intensivering

politie uit het RA van 291 mln in 2021 is nog niet alles aan de politie-

begroting toegevoegd);
e¢ De prijsbijstelling van de periode 2020 t/m 2025 wordt ingezet over de

jaren 2022 t/m 2025;
e Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen

gefinancierd worden voor de jaren 2021 t/m grotendeels 2025 op het

niveau van 2022;
e =©Dit betekent wel dat 2025 e.v. nog gefinancierd moeten worden;
e = Politie loopt ultimo 2019 459 fte achter op de doelstelling voor uitbreiding

vanuit het RA. Het tijdelijk inzetten van de toekomstige tranche is relatief

pijnloos en hoeft volgens FEZ het uiteindelijke doel van het RA niet in

gevaar te brengen. Omdat in de ondermijning ook politie zit is het de

facto herlabelen van middelen voor politie. Vanuit ce politie zal tegen
deze benadering grote bezwaren bestaan (“sigaar uit eigen doos”);

e Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financién

benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

e Een structurele wijze van financieren van MIT zet Financién in latere

onderhandelingen minder voor het blok;
e De middelen van de aanvullende post zaten al in het meerjarige beeld van

Financién en levert hen geen verslechtering op;

3. Variant inzet prijsbijstelling + herschikken PMJ

Pagina 2 van 4
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in min.€ ply it) 2021 pipes 2023 2024 2025

| PMg 113 143 336 331 336 332 |
| PMJ voor ondermijning -68 -69 -68 |
| Asiel 147 186 69 62 33 35 |
| Overige problematiek 47 a7 a7 47 |
| Dekking taakstelling -47 -47 -47 -47 |
| Ondermijning 76 125 161 172 172 |
| wv, kaderbrief 55 55 55 55 55 |
| w.v. prijsbijstelling en PM] 21 70 106 117 117 |

Toelichting
e Nog niet ingezette prijsbijstelling wordt ingezet voor Ondermijning.
* Inde jaren 2023 t/m 2025 worden middelen zoals waarschijnlijk door FIN

beschikbaar werden gesteld voor PM) ingezet voor ondermijning;
e Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen ook

structureel gefinancierd worden.

¢ Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financién

benodigd.

Mogelijk standpunt FIN
¢  Financién zal naar verwachting bezwaar maken tegen aanwending

middelen voor een onvermijdelijke tegenvaller in zetten voor intensivering

ondermijning;
¢  Financien zal waarschijnlijk op standpunt staan dat bij een volgende

begrotingsronde niet voor eenzelfde onvermijdelijke tegenvaller uit hoofde

van PMJ kan worden geclaimd.

4. Variant inzet prijsbijstelling + herschikken PMJ

0240

in min. € 2020 2021 2022 2023 2024 2025

| PMI 113 143 336 331 336 332 |
| PMJ voor ondermijning -25 -25 -25 |
| Asiel 147 186 69 62 33 35 |
| Overige problematiek 47 47 47 47 |
| Dekking taakstelling -47 -47 -47 -47 |
| Ondermijning 76 125 125 125 125 |
| wv. kaderbrief 55 55 55 55 55 |
| w.v. prijsbijstelling en PMJ 21 70

Toelichting
e Nog niet ingezette prijsbijstelling wordt ingezet voor Ondermijning.
e Inde jaren 2023 t/m 2025 worden middelen zoals waarschijnlijk door FIN

beschikbaar worden gesteld voor PMJ ingezet voor ondermijning, maar in

mindere mate dan in het vorige scenario. Namelijk 3 x 25 mln. (N.B.
i.p.v. PMJ kan dit ook vanuit MPP ingezet worden);

e Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen op

niveau 2022 gefinancierd worden.

e Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financién

benodigd.
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Mogelijk standpunt FIN

e = Financién zal naar verwachting bezwaar maken tegen aanwending
middelen voor een onvermijdelijke tegenvaller in zetten voor intensivering

ondermijning;
e = Financién zal waarschijnlijk op standpunt staan dat bij een volgende

begrotingsronde niet voor eenzelfde onvermijdelijke tegenvaller uit hoofde

van PMJ kan worden geclaimd.
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2e x], - BD/DGPenVW/PPBTL__6.1.2e |@minjenv.nl}; 524]
ba [512e), - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e _ |@minjenv.nl]
From: 5.1.28 5.1.28 |, - BD/DRC/GC

Sent: Mon 3/30/2020 7:57:23 AM
Subject: BR

Received: Mon 3/30/2020 7:57:24 AM

3 5.1.2e
|,

Op verzoek van} 5.1.2e wordt vandaag gewerkt aan notitie om voor de BR inzichtelijk te maken wat het brede

offensief inhoudt indien € 140 min. structureel beschikbaar komt i.p.v. € 269 min. Hierbij is in BR opgemerkt
hiervan ook een deel te besteden aan (een van) de andere doelen dan randvoorwaarde B&B en MIT

Vandaag worden scenario’s uitgewerkt:
1. Uitgaande van structurele claim jaar 2021 (€ 31 voor B&B; € 63 voor MIT)
2. Uitgaande van structurele claim jaar 2022 (€ 52 voor B&B; € 87 voor MIT)

Redenering [5.1.2 en| 5.1.2e

- BD/DGPenW/Stafl5.1-2e |@minjenv.nlJ; [5.1.2e|,

—Uitgaan van prioritering minister: 1. B&B is randvoorwaarde, 2. MIT heeft prioriteit
—Preventie niet laten stijgen en/of aan andere departementen laten)
-—K&I laag houden, want niet goed onderbouwd en geen bloedspoed
—MIT langzamere opbouw, conform de opmerking IRF over absorptievermogen (daarbij wel einddoel behouden

en niet terug naar 350 fte)

[5.1.2e| gaat

sd uur naar
.2.a bekijken, ik ga met 5.1.2e de zaak doornemen.

Rond 16.30 uur naar[t24 Daar voorafgaand mail/bespreking directeurenoverleg.

Groet,
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To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5.1.2e |@minjenv.nl]
From: | [.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Fri 4/3/2020 12:18:33 PM

Subject: RE: FW:

Received: Fri 4/3/2020 12:18:34 PM

Nee, ik denk dat[5|hier wat overdrijft. Bij de Outlaw Motorgangs is dat wel het geval in het LSO waar het bestuur

ook in zit. Bij verkeer doen we het via het Strat.Plan Verkeersveiligheid, ook met VNG. Milieu via de strategische
milieukamer met Provincies (IPO). Bij prostitutie/mensenhandel hebben we ook gremia met bestuurlijke
betrokkenheid (5.1.2e i). Bij hennep hadden we vroeger de TF met burgemeesters.
In zo’n lijn moeten we ook naar ondermijning/georganiseerde criminaliteit kijken.

[542]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 11:57

Aan: [5.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW:

Bra]
Zie onderstaande mail van|**]die dient als lijn voor de op te stellen notitie t.b.v stuurgroep MIT m.b.t. de relatie

MIT/Lokaal bestuur.

Weet jij wat bedoelt met:

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de ‘toevallige’ verschijnigsvorm van die criminaliteit

voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit

op de grensoverschridende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiéle stromen, en de termtonaal

georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties
etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding
van de GOC betrokken diensten beter willen immichten. Dit is nodig en een belangnyke les uit onder andere het Marengo
onderzoek. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust

inrichten dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, ‘actionable’ intelligence, of te wel

kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daannee wordt ook

een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van
de GOC. In dat gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet

eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krygen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht.
Er zijn echter precedenten waar ons dat, 24 het op kleinere schaal gelukt ts. Ditgeldt bijvoorbeeldvoor de aanpak van de

outlaw motor gangs, ofde manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche ofvoor de bestrijding van

kinderporno ofkindersextoerisme.

Ik heb] 5.1.2e Jen| 5.1.2e |gevraagd naar bemoeienis van burgemeesters bij de inzet van capaciteit maar zij gaven aan dat

hier geen sprake van is (anders dan afspraken in VA voor KiPo en de algemene ruimte lokale drichoeken om inzet te

bepalen). Er heeft ook geen burgemeester zitting in het Topberaad Kipo/KST ofhet interdepartementaaloverleg Zeden.

Hoor graag of jij weet wat51 2ehiermee bedoelt zou kunnen hebben.

Greet,

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: [ &.1.2e |, [2h[a2] -BD/DGPenV/PPBT <{&.1.2e |@minjenv.nl>
Datum: woensdag 11 mrt. 2020 9:35 AM

Aan:| 5.1.2¢ iz 5.1.28 4 5.1.2e |@minjenv.nl>.| 5.1.26 J] 5.1.2e  @minjenv.nl>
Kopie:| 5.1.2e [[61.2e] -BD/DGPenV/PPBT/PBO<__5.1.2e |@minjenv.nl>.| 5.1.2e [124 [5.1.2e | -BD/DRC/GC

{_5.12e  (@minjenv.nb> [6.1-2e |, [5120]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO <__ 6.1.22 [@minjenv.nl>

Onderwerp:

De IT liet my de afgelopen wren in de steek. Vandaar deze platte tekst. Heb het ook nog met kunnen integreren in de

notitie, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dit is wat mij betreft het verhaal over de BM en het MIT.

QenA:
Rol burgemeester bij het MIT:

1) MIT is een opsporingsdienst; weliswaar geen normale recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten

inlichtingen-organisatie met operationele capaciteiten, is en blijft een opsporingsdienst. Gezag hierover berust bij het OM

en met bij de BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten.
2) Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen by de bestrijding van de GOC en dus ook by
het MIT een rol te geven:
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A) Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of

achteraf geinformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare
orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is dat de BM via zijn lokale driehoek

geinformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende

gemeente actief zullen zijn. Er is de diensten bij de inrichting van het MIT veel aan gelegen geweest om de fouten uit de

IRT-tyd te voorkomen (een delta team dat in splendid isolation zyn ding deed). Dus ook al kennen opsporingsonderzoek
per definitie een ‘need-to-know’ classificatie, 1s het desalmettemin de bedoeling om met in isolatie te werken. Dat is

geregeld doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te

kunnen zijn. Het lykt wat dat betreft het meest op het Team Hightech Crime. Dat draait zijn eigen zaken, maar is vooral

een aanvullende, specifieke capaciteit voor de andere opsporingsdiensten.
B) De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn stad worden aangepakt: Ook hier

geldt dat dergelijke prioriteiten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken
van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de verantwoordelijkheid van de bestaande recherchediensten (die

overigens specifiek voor zwacri aan het begin van deze kabinetsperiode in iedere eenheid specifiek voor dit doel versterkt

zyn). De lin hiervoor loopt via de lokale driehoek.

C) Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het bijzonder ook de gemeente. Dit is

inderdaad de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie

tussen lokaal, regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is met pas onderkend by het maken van het

MIT. Dit speelt al langer en daar hebben we ook voorzieningen voor die lopen via de informatieorganisaties van alle

partuers. Helis belangrijk om die verder te versterken omdat de infonmatiev corzienmg nog uiel dat open kanaal is van

lokaal tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Omdat dat dus beter moet, wordt er ook in de BOTOC

plannen stevig in dat kanaal geinvesteerd. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat

wat het MIT weet ook weer kan uitkomen by de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het

bijzonder het RIEC stelsel).

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de ‘toevallige’ verschijningsvorm van die criminaliteit

voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit

op de grensoverschridende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiéle stromen, en de termtonaal

georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijnmgsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties
etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding
van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo
onderzoek. Om strategische, operationele sturimg over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust

inrichten dat cr ten bchocve van dic strategische sturing ook kwalitaticf hoogstaande, ‘actionable’ intelligence, of te wel

kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daanmee wordt ook

een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van

de GOC. In dat gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet

eenvoudig te maken, omdat het een plek moet knjgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht.
Er ajn echter precedenten waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de

outlaw motor gangs, of de mamier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestriyjding van

kinderpomo of kindersextoerisme.

Kortom: De BM wordt op zijn verantwoordelijkheden en zijn inhoudelijke wensen bediend. Daarbij is, om het verder niet

nog complexer te maken, ervoor gekozen om dat via de bestaande lijnen te laten verlopen. Kan de BM het MIT bellen?

Natuurlijk, zij het dat dat niet veel uitmaakt. MIT is een instrument, de BM moet zich druk maken over het beleidsdoel

dat verwezenlijkt moet worden. Hoe de betrokken diensten dat doen, is niet aan hem. Dat is kemnis en ervaring die bij de

operationele diensten berust. Dat is zo voor de politie, maar ook voor de Kmar, de FIOD, de Douane ete etc en dus ook

voor het MIT. Evenwel is er geen enkel beletsel om de BM te informeren over wat er gebeurd en waarom dat zo is. Dat

geschiedt dan via de lokale driehoek.

Met vriendelijke groeten,

abr ES [ER]
5.1.2e



Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e | |@minjenv.nl

www, rijksoverheid.nl/jenv
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To: ;
- Bee eT

Peo te geminienvnlCe: 5.1.28
.- BD/DRCIGCL__5.12e _|@minjenv.nl]

From - BD/DGPenV/PPM/EBF

Sent
1

uzu-15717 PM

Subject: RE: MIT bij 80 miljoen

Received: Wed 4/8/2020 1:57:18 PM

De volledigheid partners komt overeen met ons eerdere scenario’s. Ik kan alleen het getal voor OM inc. RR niet zo snel

vergelijken maar dat zou DGRR wel kunnen. Bedragen lijken mij ook plausibel. Grappig dat defensie het aantal fte ten

opzichte van het oude scenario voor organisatie effecten behoudt, maar wel een lager bedrag nu opneemt. Waarschijnlijk
doen zij een aantal materiéle investeringen dus niet.

Kunje hiermee verder?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van . -BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 5.1.2e |@minjenv.ul>
Datum: dins 2020 6:29 PM

Aan BD/DGPenV/PPM/EBF 4 5.1.2€ (@minjenv.nl>

Kopie: -BD/DRC/GC {_5.1.2e — [@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: M miljoen

beste [E122 |Aanstaande donderdag wordt naar verwachting besloten over de toekenning van structurele botoc-claim.

De laatste berichten zijn dat we voor het MIT moeten denken aan een orde van grootte van 70-80 min.

Zou jij onderstaand voorstel van kunnen vergelijken met onze eerdere scenario’s en kunnen checken op volledigheid (partners: OM,

DOUANE, FIOD, BELASTINGDIENST, P! incl. WOD/TCI) enjuistheid van bedragen?

Donderdag spreken we weer met[_ 5[5.1.2e | hierover.
Hoor graag of dat jou lukt.

Dank alvast!

Met vriendclijke groct,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

sf Sze]
een rechtvaardige samenleving

Verzo ril 2020 17:48

Aan: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: MIT bij 80 miljoen

Op verzoek vanE-Istuur ik je onderstaande mailwisseling door.

Mocht je vragen hebben, hoor ik het graag.

Mvrgr,
5.1.2e

Van: [5.12¢) 5.1.2e (5:12e],)
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:40

Aan:| 5.1.2¢| fs24.612.-BD/DGPenv/PPBT' <_5.1.2¢ |@minjenv.nl>
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Onderwerp: RE: MIT bij 80 miljoen

Ok. Dan neem ik het scenario voor eind 2022:

424 fte inclusief WOD, TCI, OT en organisatie effecten is: 78.610.152

130,5 fte OM inclusief RR: 13.700.502,79

Totaal: 92.310.664,79

Ergens in het midden komen we uit als het om 80 miljoen gaat. Vind het wel een mooi (symbolisch) scenario dat we uitkomen op de helft van de

groei van het MIT zoals voorzien dus scenario eind 2022.

Mvrgr,

-e0/pGPenv/Peet (S128 |@minjenv.n
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:16

Aan: [512+,[ 5.1.2e ]((5.1.2e])<{ 54.2e — |@politie.nl>
Onderwerp: RE: MIT bij 80 miljoen
Ga maar wat hoger zitten ©

Van: [5 12, | 5.1.2e | (5 12e|,) q 5.1.2e |@politie.nl>
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 16:54

Aan:| 5.1 .-BD/DGPenV/PPBT q 5.1.2e|@minjenv.nl>
Onderwerp: MIT bij 80 miljoen
Hoi

Bij benadering zouje met 80 miljoen een MIT kunnen hebben van:

327 fte (inclusief WOD, TCI en OT en inclusief keteneffecten/organisatie effecten en

89,5 fte OM (inclusief RR)
Wat ik gedaan heb is uit het totale excell bestand die situatie gekopieerd die het meest in de buurt komt van 80 miljoen (situatie eind 2021 in de

eindtabel). Let op: er komt nog een aantal fte bij op het totaal aan tal omdat TCI/WOC en OT bij de politie niet in fte uitgedrukt zijn (zal zo omen

nabij 6fte zijn). Dan staat een team voor minder dan 80 miljoen (totaal. 71.866.047, 39)

Om precies uit te rekenen hoeveelfte we precies voor 80 miljoen kunnen bekastigen, gaat mijn expertise te buiten maar ik schatin dat je dan

op ongeveer 345 fte politie, Defensie, Belastingdienst) uitkomt en ongeveer 95 fte OM.

Mocht je vragen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
5.1.26

fte euro

Politie 161 33.765.460

Belastingdienst 73 9.763.000

Defensie 12 4.048.000

TCl/OT/WOD 15 2.573.200

Totaal 262 50.149.660

Organisatie effecten

Politie is} 0

Defensie 13 5.666.154

Belastingdienst 52 6.280.000

Totaal generaal 327 62.095.814

OM incl RR 89,5 9.800.233,39
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Totaal 71.866.047,39

wanenannnnoeee=--------- Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die

van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijkvan aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het

e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband haudt metrisico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

woceaenenonoe==oo-=------ Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die

van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijkvan aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het

e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To: [5126] [ §.1.2e |(51.2e|)[  51.2e  |@politie.nl];[5.1.2e |, {24 [51.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e |@minjenv.nl]:
5.1.2€ 5.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO| 5.1.2e @minjenv.nl]

From: [ 5.4.26 |, $2} .

- BD/DGPenV/PPBT

Sent: Thur 4/9/2020 5:14:45 PM

Subject: FW: Definitief memo scenaric's

Received: Thur 4/9/2020 5:14:46 PM

scenario’s 150 min. (versie 09042020, 1500 uur).xlsx

scenario1 150 min. (versie 09042020, 1500 uur) - voliedige plaat.pdf
scenario's 150 min. (versie 09042020, 1500 uur) - volledige plaat.xlsx

Met vriendelijke groeten,

§.1.2e

Ministerie van Just en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e | |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Van:[5.12e |,pad, -BD/DRC <{ 6.1.2e |@minjenv.nl>
Datum: donderdag 09 apr. 2020 6:59 PM

Aan:| _5.1.2e - BD/AL < 5.1.2e — \@minjenv.nl>.|$12e-1.22 — |- BD/DRC | 5.1.2e \@minjenv.nl>,| 5.1.2e 5.120] -

BD/DFEZ/BKB<|_ _61-2e  |@minjenv.nl>.| 5.1.2e ,}144 [12] -BD/DGPenV/PPBT 4_5.12e |@minjenvnl>. F=4 | ‘122
BD/DBAenV «| 5.1.2e  |@minjenv.nl>.| 9.1.26 | [5.1.2¢ |. rz BD/NCTV 5.1.26 |@uctv.minjenv.nl>

Kopie: | 5.1.2e |, +24 [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <q_5.1.2e @minjenv.nl>. [5.1.2e], fre]. - BD/DRC/GC 4 5.1.2e \@minjenv.nl>,
5.1.26 |1.24 [212] -BD/DRC/GC <q 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Definitiefmemo scenario's

Hierby ook de bijlagen
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Huidige claim BOTOC

2021 2022 2023 2024 2025

)Duurzaam verstoren 60 104 137 151 151

; MIT 40 74 103 114 114

+ Kennis en expertise 4 8 10 11 11

+ Versterken en toekomstbestendige aanpak 16 21 24 26 26

Ereventie
28 30 32 32 32

ewaken en beveiligen 50 73 80 83 83

+ Stelsel 36 51 58 58 58

+ Versterken weerbaarheid 13 22 22 25 25

Onderzoek en programma 4 4 4 4 4

141 210 252 269 269

Scenario 1. : groei tot 2022, daarna aftoppen + keuzes voor langzame groei of stoppen van onderdelen

- groei MIT langzamer: 50% (i.p.v. 65%) van structureel niveau

- kennis en expertise op niveau 2021

- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), halveren (vermogensbeheerders) of sc

- strafrechtketeneffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ

- bewaken en beveiligen: handhaven

- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg., werkgeversmaatreg. OM/ZM) of schrappen (weerbaarheid b

- onderzoek en programma: halveren

2021 2022 2023 2024 2025

)Duurzaam verstoren 56 75 75 75 75

+ MIT 40 57 57 57 57

+ Kennis en expertise 4 4 4 4 4

+ Versterken en toekomstbestendige aanpak 12 14 14 14 14

preventie
15 15 15 15 15

ewaken en beveiligen 41 58 58 58 58

+ Stelsel 36 51 51 S1 Gul

+ Versterken weerbaarheid 5 7 7 7 7

Onderzoek en programma 2 2 2 2 2

IPM: incidenteel maatwerk 27

141 150 150 150 150

Scenario 2. : zie scenario 1., Zonder preventie
- groei MIT aftoppen op 2022

- kennis en expertise op niveau 2021

- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), halveren (vermogensbeheerders) of sc

- preventie schrappen
- strafrechtketeneffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ

- bewaken en beveiligen: handhaven

- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg.) of schrappen (werkgeversmaatreg. werkgevers, zittingszaal
- onderzoek en programma: halveren



2021 2022 2023 2024 2025

)Duurzaam verstoren 56 93 93 93 93

+ MIT 40 74 74 74 74

+ Kennis en expertise 4 4 4 4 4

+ Versterken en toekomstbestendige aanpak 12 14 14 14 14

reventie

Dewaken en beveiligen 39 55 55 55 55

+ Stelsel 36 51 Si 51 51

+ Versterken weerbaarheid 3 4 4 4 4

Onderzoek en programma 2 2 2 2 2

IPM: incidenteel maatwerk 44

141 150 150 150 150

Scenario 3. : zie scenario 1., mét Ondermijningsfonds, minder bewaken & beveiligen
- groei MIT langzamer: 50% (i.p.v. 65%) van structureel niveau

- kennis en expertise op niveau 2021

- toékomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), verlagen (vermogensbeheéerders) of sc

- strafrechtketeneffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ

- bewaken en beveiligen: op 80% van structureel beoogd niveau

- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg.) of schrappen (werkgeversmaatreg. werkgevers, zittingszaal
- onderzoek en programma: halveren

- toevoegen: Ondermijningsfonds voor 50% van oorspronkelijk beoogde niveau toevoegen aan Preventie

2021 2022 2023 2024 2025

)Duurzaam verstoren 56 75 75 75 75

; MIT 40 57 57 57 57

+ Kennis en expertise 4 4 4 4 4

+ Versterken en toekomstbestendige aanpak 12 13 13 13 13

Preventie
& Ondermijningsfonds 15 30 30 30 30

ewaken en beveiligen 39 44 44 44 44

+ Stelsel 36 40 40 40 40

+ Versterken weerbaarheid 3 4 4 4 4

Onderzoek en programma 2 2 2 2 2

}PM: incidenteel maatwerk 29

141 150 150 150 150
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2026)

151

114

hrappen

estuurders, zittingszaal, gsm plu, reclassering)

2026)

voordelen:

75 - mix van instrumenten blijft deels intact

57] - MIT kan groeien tot 50% (ipy 65%); verdere groei nieuw kabinet

4 - noodzakelijke kosten/groei bewaken en beveiligen tim 2022 gewaarborgd
14

15

58 nadeel:

51 - nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd
7

2

150

hrappen

, gsm plu, reclassering)
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150

hrappen

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact, behoudens preventie
- MIT kan groeien tot 65%; verdere groei nieuw kabinet

- noodzakelijke kosten/groei bewaken en beveiligen tim 2022 gewaarborgd

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd
- preventie kan pas bij nieuw kabinet

, gsm plu, reclassering)

150)

0245

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact

- MIT kan groeien tot 50% (ipv 65%); verdere groei nieuw kabinet

- ruimte voor Ondermijningsfonds (50% van beoogd bedrag)

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd
- bewaken en beveiligen t/m 2022 niet volledig (hoe te communiceren waarom niet (meer) noodza

- verdere imperking flankerende maatregelen (weerbaarheid, toekomstbestendige aanpak)
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kelijk tot 100%)
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Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

‘Structurele gelden

2021 2022 2023 2024 2026 2026)

|Landelijk en international opererend interventieteam 347 49.6 49.6 496 49.6 49.6]

s Politie 18.4 25,3 26.3 263 263 263]

=
Politie - TCVOTWOD 06 og 08 08 08 08]

o Defensie 24 35 36 35 35 35]

€ Detensie- 1CVOIWOD ) 18 18 18 18 18)
= Belestingdienst, incl. MKB 57 82 82 82 82 82]

© = Belestingdienst - TCWWOD o7 10 10 10 1,0 10]

5 = 1OM (inc\. Riiksrecherche) che 84 a1 84 84 84

= Directe organisatie effecten MIT 52 75 78 75 75 75

5 Be -Politie

° -Defensie 27 39 3g 39 39 39]

< - Belastingdienst (Douane, BD) 25 3,6 6 36 36 36

g |. Douane- Scanners

Fa Totaal multidisciplinaire teams 40 57 57 57 57 57)
2
ra [Candelijken International 15 15 15 15 5 15

a cg __ |Statesische kennisuni og 09 ag 09 09 og]

fe © B _|litbreiding fenomeen gerichie aanpak LIEC (Landelike tafel) 06 os 06 os 06 o6|

3 = 25 [Regional 29 29 28 29 29 29

oe § &  [Wversterken RIEC's 26 268 26 26 26 26

ge
© Wersterken LIEC's 03 03 03 03 03 03]

22 Totaal Kennis en Expertise 4 4 4 4 4 4|

=
=

E i gs [Afpakken en financiele stromen 7A 73 7A 7A 7A rR]
vs | Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ}

5= §
- Investering aanpak alpakkenen impact wetsvoorstellen CulB ac 3,0 3,0 3,0 3,0 39)

7 S
. Fu 25 25 25 25 25 25

2 ‘DB | Overige (OM, BOD, internetioraal, non-vonvietion) oe 1,0 4,0 10 4,0 1.0)

= z |. Opleiding Witwassen en Fineo

£ 2
. Versterking OM-BES ihkv aanpak witwassen (OwJ en maw administratie)

3
3 Implementatiewet AMLD5 og og 06 06 06 og

S 3S Directe strafrechtketeneffecten MIT 1,3 49 48 49 1,9 19

o & |- 2M (Kabinet R-C, etc), incl. inzet in de opsporingstase 13 19 19 19 19 19]

ra x
. Tenuitvoerlegging (CJIB, Dul, etc.)

g 2 L NF

E § JAanpak illegale wapens

4 < WOD investering

8 2 Wetger informatieuitw 1,7 1,3 13 13 1,3 13]

s Ss internationale samenwerking en kennisopbouw 1.8 3.3 35 35 3.5 3.5]

a g | Defensie - uitbreiding kustwacht 18 33 25) SB a8) 35]

> Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak 12 14 14 14 14 14)
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groei tot 50%, daama afgetopt

niveau 2021

schrappen

halveren

schrappen

alleen RC's, de rect via PMJ

schrappen

schrappen
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De yebruiker (Denormalisering drugs) 09 09 08 09 0,9 09]

| Publickscampagnes - Onderzcek en evaluatie o4 o1 04 04 0,1 04

bs .

oF 8
- Publiekscampagnes - (Door)ontwikkelen communicatiecampagne(s) of 4 o4 oA 04 04

aes S
| Publiekscampagnes - Inkoop media oe 08 08 08 08 og

Ina & > =
. Ondersteuning - Onderzcek inventatisatie vergunningen

coats 2
Voork riminele carrié 13,8 13,8 13,8 13, 13,8 13.8

Ba so e
/oorkomen criminele carriére jongeren 5. 5. r 8 ,

le Fe = g
|- Persoonsgerichte maatregelen Jeugd 6c 60 60 60 6,0 6

IE Bee o
- Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning (JenV)

Ig PEs 3 L Stachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgrcepen (VWS, SZW, JenV) 04 04 04 04 04 04)

kop =
|. Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen o€ 06 06 06 06 og

Cate |- Maatregelen integrale gebiedsgerichte eanpak | wijkaanpak (incl. 2 min BZK) 56 56 56 56 56 56

b>? o |- Training var professionals/rortlinie medewerkers in de wijk/ citydeals 1,2 1,2 1,2 4,2 12 12)

Totaal Voorkomen 15 15 15 15 15 15

= [Versterking van de uitvoering 30,2 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0]

“= 6 §
- Flexibiiserirg ultvoering pelitie (flexteams BenB) 6g 13,8 13,8 138 13,8 138

s te 2 @ _—_|- Flexibiliserirg riksdomein en hoge dreiging (discreet concept) 20 20 2,0 20 20 20)

SE - Flexibiiserirg riksdomein en hoge dreiging (HRB/TBP concep!) 7.0 54 54 54 54 54

Ses 3 - Cameratoezicht (toezicht concept) 8c 40 4,0 40 4,0 40]

o
«o> - Informatievcorziening a3 43 43 43 43 43)

>

E ~§ Ps |. Gezag en maatregelen advies 3,0 55 55 55 55 55]

® g zp g - Voor bewaken en beveiligen geoormerkt budget t.b.v. kwantitatieve en kwaitatieve uitv 0c 90 9,0 90 90 90]

6 ¢ g g Versterking stelsel 45 1,8 48 48 1,8 18]

Bees 8
. Analyse uitgangspunten er organisetiestelsel en structurele kwaliteitsontwikkeling, keri 16 18 18 18 18 18)

5 86 £ 3
Versterken van de beroepsgroepen 4,6 1,0 4,0 10 1,0 4,0]

Bots 2 Veiligheidsmaatregeten kroongetuigen 29 4,9 4,0 40 4,0 49]

5 2 es 8 Kosten gemaakt in het kader van Brachium

2 a Fi “J Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen 36 51 51 51 51 51

eee
>o 3

Bo = [Extra bevelligde zittingszalen 00 0,0 00 00 0,0 09]

e 2 2 g -
beveiligde zittingszaal (ZM)

SEs . lWerkgeversmaatregelen bevelliging 20 20 2.0 20 20 20

S220 € Beveilianasmaatregelen personel OM/ZM/ovend rnd risicozitingen 20 20 20 20 2.0 20)

= z = 8
Weerbaar maken bestuurders kleine gemeenten (BZK)

sos §
Dui/Spreiding netwerken 00 0,0 00 00 0,0 09)

3 SN g
| DJl - GSM garaplu(20) en uitrol (21)

sae c
. Reclassering

one
2ow g JAanvullende keteneffecten (DJ!) 33 53 53 53 5,3 5.3}
oD 5

£¢ z g - Dul - Bureaus intelligence (20) en uiliol naar alle instelingen (21) og 12) 1 12 12 12
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To: fra} [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[___51.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

|

- BD/DGPenV/PPBT

Sent: Fri 4/10/2020 9:42:07 AM

Subject: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 min

Received: Fri 4/10/2020 9:42:08 AM

Precies; voeg die toe an dan zijn we klaar. Dus net na de uitleg van het MIT. De 92 is dan het scenario waarbij we

kunnen waarmaken dat we blijven doen wat we zeiden te zullen doen; bij 80 — 85 doen we afbreuk aan het

multidisciplinaire karakter maar zou nog verdedigbaar kunnen zijn.

Van: |51.2e|, f12}, [5126], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:25

Aan:|_5.1.2e|, f+}, ['++.- BD/DGPenV/PPBT
Onderwerp: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 min

Bedoel je onderstaande?

In de structurele claim VIN is de volgende onderverdeling gehanteerd:

Capaciteit MIT (incl. TCI/WOD | 114

en organisatie-effecten) min
- Politie

-FIOD

-Douane

- Belastingdienst
-KMar

Keteneffecten 20

-OM (incl. Rijksrecherche) | min
-ZM (incl. kabinet rechter-

commissaris)

Totaal 134

min

Met vriendelijke groet,

9.1.20|| 5.1.2e

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justi en Veilighei
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH| Den Haag

{iad
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

-BD/DGPenV/PPBT q6.1.2e  |@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:14

Aan:| §.1.2e |, b»-4, [512e). - BD/DGPenV/PPBT/PBO <__6.1.2e  |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 min

Heb je nog in tabelvorm het MIT nu? Dus het MIT 134 mln euro te verdelen over 114 mln euro voor kern MIT en 20

min euro voor

[53%]. -BD/DGPenv/PPBT/PBO ¢_5.1.28|@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:00

[8.1.2e|, -BD/DGPenV/PPBT/PBOq £1.22 |@minjenv.nl>;[ 5.1.2e |, $724, [5+]. - BD/DGPenV/PPBT
@ minjenv.ni>

Onderwerp: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 min

Zoiets?
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Minister van Justitie en Veiligheid
CC: Minister voor Rechtsbescherming

Scenario's verdeling gelden anti-ondermijning

Aanleiding

De afgelopen maanden heeft het Programma Anti-Ondermijning gewerkt aan

de indiening van een structurele claim voor de Voorjaarsnota. Na het

zorgvuldig doornemen van de aanvragen voor structureel geld is een claim

van 269 min. ingediend bij MFIN.

De MR heeft 150 mln. euro ter beschikking gesteld voor het brede offensief.

Afgelopen vrijdag heeft u gevraagd om een verdere uitwerking van scenario

2, waarbij de beschikbare structurele middelen worden aangewend voor de

financiering van bewaken & beveiligen (inc. getuigenbescherming) en het MIT

(inc. aan MIT gerelateerde onderdelen). Deze nota bevat een uitwerking op

hoofdlijnen van dit scenario.

Deze nota bevat een verdeling op hoofdlijnen. Een definitieve uitgesplitste

verdeling wordt op een later moment nog aan u voor akkoord voorgelegd.

Advies

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en

Crimingliteitsbestrijding

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum

20 april 2020

Kopie aan

5.1.2e
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Uitwerking scenario: scherpe keuzes tot nieuw regeerakkoord

Uitqangspunten

Er wordt niet getornd aan Bewaken en Beveiligen. Bewaken en beveiligen
is randvoorwaardelijk voor de aanpak van anti-ondermijning.

Het MIT ontvangt uiteindelijk 93 min. Daarmee wordt voldaan aen de
motie Heerma-Dijkhoff die oproept tet instelling van een MIT. De 93 min.

wordt besteed aan inrichting MIT, organisatie-effecten MIT en direct met

MIT samenhangende eerstelijns keteneffecten. Daaronder valt onder meer

de bouw van de strategische kennisunit en de landelijke tafel voor de

noodzakelijke verbinding met de regio.

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en

Criminalitertsbestnjaing

Datum

20 april 2020
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Tabel 1: Oploop originele claim

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Duurzaam verstoren 60 104 137 151 151 151

- MIT 40 74 103 114 114 114

- Kennis en expertise 4 8 10 ii ii il

- Versterken en

toekomstbestendige aanpak
AS ze a as ae as

Preventie 28 30 32 32 32 32

Bewaken en beveiligen 50 73 80 83 83 83

- Stelsel 36 51 58 58 58 58

- Versterken weerbaarheid 13 22 22 25) 25 25

Onderzoek en programma 4 4 4 4 4 4

141 210 252 269 269 269

Tabel 2: Oploop conceptverdeling nieuwe claim

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Duurzaam verstoren* 48 82 93 93 93 93

- MIT wos 74k BB
- Kennis en expertise 4 4 4 4 4 4
- Versterken en

toekomstbestendige 4 5 5 5 5 5
aanpak

Preventie Q (0) 0 (e) (0) 0

Bewaken en beveiligen 36 51 55 55 55 55

- Stelsel 36 51 35 55 35 35

- Versterken weerbaarheid

Onderzoek en
2 2 2 2 2 2

programma

Ruimte voor incidenteel
OK

maatwerk EE) ub)

141 150 150 i150 150 150

*Voor duurzaam verstoren komen we uit op in totaal 93 min. De exacte verdeling
tussen de onderdelen wordt nog uitgewerkt met de (keten)partners.

**Dit is een getal gebaseerd op het absorptievermogen volgens DFEZ. We kijken
in de komende weken of er toch meer geld al in 2021 kan worden weggezet bij
het MIT. ***Dan wordt naar rato het bedrag wat over is in 2021 aangepast.

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en

Crminalitertsbestnjding

Datum

20 april 2020
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Tabel 3: Uitwerking claim bewaken & beveiligen

De middelen ten behoeve van de pijler Bewaken en beveiligen zijn als volgt
verdeeld:

Versterking van de uitvoering 48,2

- Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB) politie 13,8

caneep
rijksdomein en hoge dreiging (discreet politie 20

coneepy
rijksdomein en hoge dreiging (HRB/TBP. KMar 54

- Cameratoezicht (toezicht concept) politie 40

- Informatievoorziening politie 5,0

- Gezag en maatregelen advies Nctv, OM, politie, KMar 6,0

- Geoormerkt budget t.b.v. nadere keuzes in de uitvoering nader te bepalen 12,0

Versterking stelsel diversen 1,8

Versterken van de beroepsgroepen diversen 1,0

Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen 4,0

Stelsel Bewaken en beveiligen 55,0

Voor het zgn. geoormerkt budget is nog geen nadere verdeling beschikbaar. Dit

budget is bedoeld om op een later moment nadere keuzes te maken voor de

diverse beveiligingsconcepten. Oorspronkelijk was dit budget begroot op 15 min.

Technische mogelijkheden i.v.m. besteding resterende middelen

Streven is om het resterende bedrag (zie tabel 2) meerjarig te besteden. Er

bestaat hiervoor een aantal technische mogelijkheden:

Een optie is om het traject t.bv. het instellen van een
Ondermijningsfendsvoortvarend verder op te pakken. Indien het fonds

nog voor 2021 kan worden ingesteld, kunnen de resterende gelden hierin

ondergebracht worden. Op deze wijze ontstaat flexibiliteit om middelen

over de jaren gespreid te besteden. In principe kunnen gelden t.b.v.

verschillende doeleinden in het fonds ondergebracht worden, zolang deze

gerelateerd zijn aan de aanpak van ondermijning. Dat kan bijvoorbeeld
voor de gelden van het MIT en B&B. Het betreft dus niet slechts regionale

gelden.

volgende jaren. Dit voorstel is eerder ook door MinFin gedaan als

alternatief voor het instellen van een Ondermijningsfonds. Kanttekening is

dat FIN hier gezien de huidige Corona crisis mogelijk zeer terughoudend
in is.

Vervolgstappen en communicatie

- Op een later moment zal een brief worden verzonden waarin alle

toezeggingen en moties worden afgedaan.

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en

Criminalitertsbestnjaing

Datum

20 april 2020
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Afstemming: DFEZ, NCTV, DCOM

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en

Criminalitertsbestnjaing

Datum

20 april 2020
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Mjenv
Rechtshandhaving

Cc MRb
Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

T

Nn ota Verdeling structurele middelen anti-ondermijning Datum

15 april 2020

Ons kenmerk

Doel

e Instemmen met advies om te kiezen voor scenario 1 voor verdeling
structurele middelen anti-ondermijning

« Instemmen met volgende stappen, inc. communicatie

Aanleiding
Van de 269 min. die we geclaimd hadden zijn er 150 min. toegekend. Dat

betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden welke onderdelen van de totale

claim gehonoreerd kunnen worden en welke geschrapt of verlaegd moeten

worden. In deze nota schetsen we drie scenario’s voor de verdeling van de

beschikbare 150 mln. op heofdlijnen.

Scenario’s op hoofdlijnen
1. Intelligent kiezen (voorkeursscenario)
In dit scenario financieren we drie onderdelen:

« Bewaken en beveiligen: een minimumscenario (40-45 min.), waarin er

voldoende geld is voor het versterken van het fundament van het stelsel en

voor een eerste versterking van de uitvoering van de maatregelen. Hiermee

kan echter een beperkt deel van de capaciteit terugvloeien naar de

basisteams. DGPenV geeft aan dat met een kleine herziening in de scenario’s

dit geen vraagstuk meer hoeft te zijn. Geen geld voor versterking
weerbaarheid.

« MIT: we financieren wat essentieel is om het MIT op te zetten (80-85 min.) en

behouden wat het MIT bijzonder maakt: samenwerking tussen zes

organisaties op één locatie, zelfvoorzienend, innovatief, met hoogwaardig,
dedicated personeel.

¢ Versterking aanpak (0.4. preventie en regionaal/RIEC. programma):

financiering voor een preventieve aanpak van ondermijning, gericht op het

voorkomen van criminele carriéres van jongeren en jongvolwassenen.
Daarnaast versterking regionale aanpak en onderzoek (samen 20-25 min.).

Regie voor uitgeven van dit geld blijft liggen bij Programma Anti-

Ondermijning om de integraliteit van de aanpak te bewaken. Bedoeling is dat

hiermee de discussie over het ‘structureel’ maken van het ondermijningsfonds
kan worden beéindigd. Dit is wat we in dat licht dan gaan doen, maar

aangezien iedereen veren moet laten, de burgemeesters dus ook.

2. Alléén bewaken & beveiligen en MIT
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In dit scenario kiezen we voor focus in plaats van voor een brede aanpak.
« Bewaken en beveiligen: met 58 min. is stelsel toekomstbestendig versterkt

waarbij opschaling of nieuwe ontwikkelingen niet onmiddellijk leiden tot druk

capaciteit elders. Geen geld voor versterking weerbaarheid.

e MIT: met 92 min. kan het MIT voortvarend aan de slag; Hiermee kan in grote

liinen gedaan worden wat oorspronkelijk beoogd was, inclusief, zij het

afgeschaald, het gros van de geraamde keteneffecten.

3. Breed offensief, naar rato afgeschaald
We gaan alle onderdelen van de claim uitvoeren, maar met 45% minder geld.

Toelichting advies

Bij het opstellen van de scenario’s en het advies is gekeken naar de inhoudelijke

prioriteiten (breed offensief, verbinding lokaal-regionaal-landelijk-internationaal,

onderlinge versterking en samenhang pijlers), het politiek-bestuurlijke draagvlak
en de mogelijkheid tot in verhouding afschalen of naar rato kiezen.

We adviseren u scenario 1 te volgen. In dit scenario hebben we een breed

offensief met oprollen, afpakken én voorkomen, conform de aanpak zoals deze

uiteen is gezet in de Kamerbrief over het contourenplan. De verschillende pijlers
kunnen elkaar versterken. We verbeteren de verbinding en aanpak van lokaal tot

internationaal. Tevens wordt voldaan aan de moties Heerma-Dijkhoff (CDA-VVD)
en Kuiken (PvdA). In dit scenario wordt het meeste rekening gehouden met het

politiek-bestuurlijke draagviak.
De stuurgroep MIT -

op 15 april in vergadering bijeen - adviseert de minister

om naast bewaken en beveiligen en MIT ook op afronding van de discussie met de

burgemeesters in te zetten door het structureel maken van lokaal-regionale en

preventieve maatregelen, ook al betekent dit minder geld voor MIT en bewaken

en beveiligen (tussen 80 -85 mln). Ze doen dit dus om twee redenen.

Operationeel vinden ze het verstandig om ook aan preventie te doen en ze

hebben graag de discussie met de burgemeesters uit de weg

Scenario 2 leidt weliswaar tot een zo optimaal mogelijk scenario voor bewaken en

beveiligen en het MIT, maar de breedte van het offensief wordt losgelaten: er is

geen ruimte voor de preventieve aanpak. Hiermee wordt niet voldaan aan de

motie Kuiken en zal er minder politieke en bestuurlijke steun zijn.

Scenario 3 is een naar rato afschaling van de eerder ingediende claim van 269

mln. De oorspronkelijke claim is gemaakt o.b.v. inhoudelijke argumenten; dat

willen we in deze nieuwe situatie ook doen. Daarom adviseren we scenario 1

Volgende stappen bij instemming & communicatie

De komende (Korte) periode zal na uw instemming gebruikt worden om in

afstemming met de partners tot een volledig uitgewerkt voorstel te komen, onder

regie van het Programma Anti-Ondermijning. We nemen tijd voor overleg om
voor draagvlak voor deze nieuwe versie te zorgen.

LOVP en SBV (20/4)
Maandag 20 april vinden zowel LOVP als SBV plaats. U kunt op hoofdlijnen

aangeven dat het kabinet (minder dan claim, maar meer dan in deze Corona tijd
te verwachten was) geld heeft bestemd voor ondermijning. Ook kunt u kort iets.

zeggen over de richting (gekozen scenario) waaraan u denkt voor de besteding en

het belang van gezamenlijk overleg. Pas na besluitvorming in de MR van 24/4

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Datum

15 april 2020

Ons kenmerk
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kunt u hier nadere uitspraken over doen. U krijgt hiervoor separaat een

annotatie. Als u scenario 1 kiest dan is het de bedoeling dat dit LOVP mede

gebruikt wordt om het gebaar richting de burgemeesters te incasseren. U kunt

dan immers zeggen dat u geluisterd hebt en besloten hebt, zoveel als mogelijk de

middelen beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak, vooral gericht op

preventie, structureel te maken. Of dat in zo’n fonds blijft en hoe dan de sturing

erop is of zal blijven dat is voor de uitwerking.

Communicatie na MR (24/4)

Volgende week na de MR (24/4) verstuurt MinFin de VIN en eerste suppletoire

begroting naar de Tweede Kamer. Dan wordt openbaar hoeveel geld er

beschikbaar is voor de aanpak van ondermijning. Dit zou een goed moment zijn
voor een update van het interview met Tromp en Meijer in de Volkskrant over

de beschikbaar gekomen structurele gelden in deze corona-tijd met de grote

liinen van de verdeling en dat de aanpak samen met partners verder wordt

uitgewerkt. De communicatie over de grote lijnen gebeurt uiteraard in

afstemming met MinFin.

Brief over het offensiefnaar de Tweede Kamer

Zo spoedig mogelijk volgt dan een brief naar de Kamer met op hoofdlijnen de

uitwerking van het besluit. Omdat we nog terug moeten naar de tekentafel krijgt
de Tweede Kamer later dit voorjaar een brief met de uitgebreide uitwerking.

Afstemming: DFEZ, DGPenV, DCOM

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Datum

15 april 2020

Ons kenmerk

Pagina 3 van 3



To: 5.1.2e  |@politie.n!{__5-12e —_ |@politie.nlj; [5.1-2e |, $12} [5 1.2e],-BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e  \@minjenv.nl\:

[ 5.1.2e [ft] 5.1.2e | - BO/DRC/GCL 5.1.2e |@minjenv.nl]; | 5.1.22 }
BD/DCOMIC&RI —5.1.2e  |@minjenv.nl]

From: BD/DCOM/P&B

Sent: Mon 4/20/2020 3:23:27 PM

Subject: RE: MIT communicatie

Received: Mon 4/20/2020 3:23:28 PM

Beste allemaal,
Was benieuwd of er nog meer concrete informatie is over het MIT, zodat we de ruwe teksten - zie hieronder in de

mail - kunnen verbeteren?

Groeten,
5.1.2e

S42 |5.126]
e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

§.1,2e (@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:[ “Bide ]80/Dcom/Pa
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:51

Aan:[__ 5.1.22 |@politie.nl! ;|6.1.2¢|, 24 |.

- BD/DGPenV/PPBT/PBO ;[_5.1.2e |, [s.12e|-spyorc/ec;|_812e|
5.1.2e | BD/DCOM/C&R

Onderwerp: FW: MIT communicatie

Hoi | 5.1.2e | en [5.1.2e],
Ik zou eea nog op de mail zeatten nav ons overleg vanmorgen.

xWe willen begin volgende week spreeklijnen MIT afstemmen met woordvoerders van alle 6 de organisaties,
x freq haakt communicatigadviseurs van de organisaties vervolgens aan, dit zal natuurlijk later verder worden

opgepakt door de commcollega
x Als vrijdag 24 april idd besluit ministerraad over de voorjaarsnota wordt genomen, stuurt minFin algemeen

persbericht uit in afstemming met ons; wij maken een apart bericht over JenV-onderwerpen met in bijzonder
aandacht voor aanpak ondermijning en dus ook MIT. DCom werkt aan infographic

x Dit voorjaar nog een brief vanuit JenV met nadere uitwerking aanpak ondermijning, en dus ook MIT

x Voor werkbezoek zoeken naar geschikt moment (tijdens vliegende start/zomervakantie als anderzoek het

toelaat?) en juiste locatie (Rotterdam of ivm concrete zaak Oost-Brabant?). Kan desnoods digitaal ivm

corona. Willen graag ook filmpje voor social/online maken

Ruwe opzet spreeklijn en wat QenA’s en openstaande vragen

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) wordt op dit moment ingericht met behulp van incidentele geld uit de

najaarsnota (jaren 2019/2020)

VY Dankzij xx miljoen uit de voorjaarsnota wordt het MIT volwaardig uitgebouwd met structureel geld. Dit betekent: vanaf 2021

xx miljoen en xx fte/personen, oplopend naar xx mln en xx fte/personen in 2025.

Y Later dit voorjaar zal een uitgewerkt plan naar de Tweede Kamer worden gestuurd voor het breed offensief tegen

ondermijnende criminaliteit. Het MIT is hiervan een belangrijk onderdeel.

VY Het MIT wordt een landelijk team dat sterk internationaal is georiénteerd, aangezien criminele netwerken dat ook zijn.

VY Het team zal bestaan uit gelabelde/vrijgemaakte, hoofdzakelijk HBO/WO opgeleide, specialisten van de politie, FIOD, KMar,

Douane, Belastingdienst en OM.

VY Het MIT wordt een zelfstandig team, dat ondersteunend/aanvullend zal zijn aan de bestaande intelligence- en

opsporingsteams van politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met

de aanpak van ondermijning bezighouden.

VY Het MIT wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence/data-analyse, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing

met een stevige vertegenwoordiging van financiéle en digitale opsporing.

VV Het team specialisten werken in het MIT onder 1 dak direct samen binnen de eigen, zelfstandige organisatie. (Dus niet zoals

nu dat specialisten van verschillende teams samenwerken, die worden aangestuurd vanuit verschillende organisaties.)
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VY Schotten zijn weggehaald, waardoor de specialisten structuree! en van begin af aan zaken/onderzoeken oppakken. Hierdoor

komt de Informatie/kennis vanuit de opsporing en intelligence direct samen en wordt de slagkracht in een onderzoek

vergroot.

VY Startpunt van het MIT is niet - zoals in het traditionele opsporingswerk - zo veel mogelijk zaken draaien. Het gaat erom zoveel

mogelijk criminele netwerken en hun criminele bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld logistiek en financieel terrein, in beeld te

brengen en hierbij ook de keyplayersin beeld te brengen en op te pakken. Dan hebben we het zowel over de criminele

kopstukken als hun facilitators: die hun criminele geldstromen en logistieke proces mogelijk maken.

Vv Op basis van deze gezamenlijke kennis kunnen de diensten in Nederland (en in het buitenland) meer criminele netwerken

oprollen en meer criminele vermogen afpakken.

YY Het MIT zal ook onderzoek doen naar de logistieke en financiéle knooppunten om criminele bedrijfsprocessen in publiek-

private samenwerking te verstoren.

VY Het gaat erom infrastructurele/vervoers, digitale en financiéle processen van criminelen in beeld te brengen, zodat in

publieke-private samenwerking systeem gericht ingegrepen kan worden om branches/sectoren weerbaarder te maken

tegen ondermijnende criminaliteit.

YY Samen met branches kunnen maatregelen worden genomen/barriéres opgeworpen om misbruik van hun processen en

systemen meer te voorkomen.

V Het team zal in strafrechtelijke rapportages/onderzoeken werken onder gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel

Parket van het Openbaar Ministerie (OM).
VY Het team wordt ondergebracht/gehuisvest binnen de structuur/organisatie van de Landelijke Eenheid van de Nationale

Politie, maar wordt een zelfstandig team.

VY Gezag ligt bij... als het gaat om fiscale rapporten/onderzoeken

VY Gezag ligt bij de (reqio)burgemeester als het gaat om lokale aangelegenheden

Vv De eerste mensen zijn aan de slag en hebben eerste onderzoeken opgepakt, kunnen we hier wat meer over zeggen? Hoeveel

fte/personen nu, en wat voor een type onderzoeken worden nu gedaan, hoe concreet kunnen we daar over zijn?

Op dit moment zijn op xx locaties (bij de landelijke eenheid?) ruimtes vrijgemaakt op verschillende plekken van het land

(plaatsen/spreiding benoemen?)

Hier zitten toch nu eerst experts van de politie en FIOD samen met data-analisten?

Vanaf...haken ook specialisten van de KMar en de Douane aan??

Later volgen nog collega’s van de Belastingdienst..??

Gaat dit ten koste van bestaande capaciteit?

VY Nee, de inzet is juist versterking van de bestaande capaciteit.

VY Voor het operationeel krijgen van het team wordt ingezet op versnelde werving en opleiding.

VY De bezetting van het MIT wordt gelabeld en zal niet alleen bestaan uit politiemensen, maar is gelijkwaardig opgebouwd met

specialisten van de verschillende diensten, dus ook van de FIOD en KMar, etc.

YY Het gaat om een versterking van de opsporing door specialisten van verschillende diensten, die direct met elkaar samen

werken aan onderzoeken.

VY Het team zal zich richten op hele complexe onderzoeken met veelal een internationaal component en zal daarmee

ondersteunend zijn aan teams in de regio.

Y Dit landelijke team zorgt voor bundeling van krachten en zal bestaande teams/mankrachtvan andere teams in het land juist

versterken met hun onderzoeken.

VY Het team zal beter en sneller schakelen internationaal, landelijk en regionaal. Door de wisselwerking zal meer slagkracht

ontstaan.

Hoe kan dit gaan werken gezien de stroeve interne contacten/ruzies bij de politie/landelijke eenheid?

VY Neem aan dat hierover de woordvoering vanuit politie/landelijke eenheid wordt gedaan

Y Bij het MIT gaat het niet om aparte kolommen. Er worden specialisten bij elkaar gezet en die werken direct

samen/multidisciplinair aan onderzoeken.

VY Door de samenwerking structureel in te bedden in de werkwijze kunnen sneller en makkelijker strategische keuzes worden

gemaakt in onderzoeken.

Nog hoop vragen te verwachten in trant van:

Werken de bestaande diensten nu dan te ad hoc/te weinig samen en is dat opgelost door ze in ruimte bij elkaar te zetten?

Hoe zit het met die gegevensdeling, want dat kan toch niet allemaal zomaar? Is het zo simpel dat als mensen/specialisten onder één

dak bij elkaar worden gezet zij opeens wel hun informatie kunnen delen?

lets zeggen over ‘Data warehouse’; beelden maken hoe de verschillende stromen info lopen/wat gebeurt er nou met die informatie.

In verhaal WGS wordt ook duidelijk dat convenanten vaak knellend werken; iedereen kan nu binnen wettelijke taak op grond van

doelbinding met info aan de slag binnen eigen overheidsorganisatie, kan alleen delen onder voorwaarden voor zelfde doel; kan info

niet zomaar delen met een overheidsorganisaties die informatie voor een ander doe! inzet.

EE
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Groeten,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.28 (@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

van: 5.12e |fi2), 5.1.2e|-BD/oRc/6c q_5.1.2e— |@minienv.nl>
Verzonden: donderdag 16 april 2020 16:53

Aan:|__5.1.2e _-|BD/DCOM/P&Bd _‘5.1.2e @minjenv.nl>;[ 5.4.2e |, fr},
<q 5.1.2e |@minjenv.nl>

CC: Vrijenhoek, E.- BD/DRC/GCqq 5.1.2e — |@minjenv.nl>
Onderwerp: MIT communicatie

bd \r
Bijgaand de redelijk abstracte omschrijving van de Vliegende start MIT.

Voor communicatie, zo begreep ik van jou, zijn nodig/wenselijk:
1. Narratief (ppt, zie bijlage, kan daar bij helpen)

- Landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat op één werkplek (inter)nationaal opereert en

bastaat uit gelabelde medewerkers van politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM.

- Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met

expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en

aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische

capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando

(DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT

blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met commanders intent (geen bureaucratie, geen stuur- en

weegploeg)
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of

fenomeen- en vermogensgericht.
2. Kernbegrippen
3. Concrete informatie, bijvoorbeeld over:

o Bouw van het data warehouse en wat zijn knelpunten/oplossingsrichtingen informatiedeling
o Wat voor type zaken doet het MIT, wat is anders?

o Concrete acties (van de vliegende start)
Ik kijk of ik morgen kan aansluiten (of van het zonnetje ga genieten op de fiets)
Groet,

5.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Off
1

f t d
lw 1

Bij ondermijning maakt zware, georganiseerde criminaliteituitde onderwereld gebruik van diensten uit

ensie egen on er I } I] nl ng de bovenwereld. Georganiseerdecriminaliteit ondermijnthiermeeonze samenleving en rechtsstaat.

Daarom investeren we in een breed offensief gericht op oprollen, afpakken en voorkomen.

Voorbeelden van ondermijning:

Fr im

Drugssmokkel via Dienstverlening van bedrijven Drugslabs en hennep- Witwassen van Bedreiging
lucht- en zeehavens aan drugsindustrie tealt in woonwijken crimineel geld openbaar bestuur

De investeringen richten zich op:

1. BEWAKENEN BEVEILIGEN 2. MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIETEAM (MIT) 3, PREVENTIE
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To: 5.1.2e |, [6120] - BD/DRC/GC[_5.12e |@minjenv.nl]

Cc: 5.1.28 [5.1.2e]-BD/DBAenV/HIC[E*2|@minjenv.nl}: [ 5.1.2e | 624 [5.1.2e], - BD/DFEZ/CBU/ClusterAl_5.1.2e |@minjenv.nl];
BY

neDIDGPenV/PPBT/PEO| 5.4.2e — \@minjenv.nl], [5.1.26], [5.1.2e|,- BD/DSenJ/BenD 5.1.2e |@minjenv.nl];
@minjenv.nl]j,[___5.1.2e | BD/PPACI_5.1.2e |@minjenv.niJ;[__5.1.2e [$124[ 5.1.2e | -

(@minjenv.ni]; - BD/DVB/BAI___5.1.2e ernie ni}; 5.4.22),| 5.1.2e

aBDIPBBL__5.12e _@netv. minjenv.nl];| 5. £24 £2).- BDIDVB/V—5.12e  |@minjenv.ni] 5.7.2e _],
Ay \@minjenv.nl]; [ 5.12e | [5126] - BD/DCOM/C&RI 5.1.2e minjenv.nl]; 9-1.2e][  5.1.2e

BD/DRC/GC - @minjenv.nl]; BAe SE BDIDRCIGC 5.1.2e minjenv nl]; [5.1-2e] $1 f.2

BD/DRC/GC[ 5.4.2e @minjenv.ni; | 54.2 _ |, [l - BD/DVB/BAL__5-.2e |@minjenv.nl].|_512e 7) al, Fadba2d. -

5.1.26BD/DRC/GC| @minjenvnl]__5.1.2e | [s12[2e ]- BD/DBAenWHIC[ 5.1.22 |@minjenv.nl]; | 5-1.2e | fal [5.1.2e], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO[L 5.1.2e — |@minjenv.nl]; 5.1.2e
. (12ef.2e | BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e env nl

-[§1.2e| - BD/DRC/GC @minjenv nl}; [5.1.2e], [6.1.2] - BO/DRC/GCL_5.1.2e |@minjenv.nl]; 5.1.2e

BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e = |@minjenv.nll: B.1.245 126], - BD/DSenJ/BenDjl_ 5.1.2e 5.1.2e |-
BD/DRC/GC| 5.1.2e |@minjenv.njL_5-12e BO/DRCIGC| 5.1.2 |@minjenv.nll:[5.1.2e |, [5.1.2

5.1.2e|, 1.24
[> BD/DRCIGC| 5.1.2e |@minjenv.ni]; | 5-1-2e| §124.[51-2e]-BD/PBBI_5.1.2e — @nctv.minjenv.nl];

§.1.2e|,
BD/DBAenVWHIC{

5

BD/DVBIVIL5.1.2e [@minjenv.nl}; [5-1-2 | [1] - BD/DVB/IVI__5.1.2e  |@minjenv.nly: 5.1.2€

BD/DCOM/C&RI 5.1.2e @minjenv.nl]; s1zePe ]- BD/DCOM/P&BI 5.1.22 |@minjenv.nt;L_ 5.1.2] [sv2.2e }
BD/DBO/JADVIES[ £1.22 (@minjenv.nlj; [ 5-1-2e | F. - BD/DRC[_5.1.2e _|@minjenv.nl]
From: —[5.1.2e|,fr ="BDIDRCIGC
Sent: Fri 4/24/2020 4:06:02 PM

Subject: Kamerbrieven programma anti-ondermijning

Received: Fri 4/24/2020 4:06:04 PM

brief aan SBO 24-4-2020.pdf
brief aan regioburgemeesteers en vng 24-4-2020.pdf

TK+Structurele+financiering+vanthet+brede+offensief+tegen+georganiseerde+ondermijnende+criminaliteit.pdf

Beste allemaal,
Zoals jullie wellicht al uit de Telegraaf hebben vernomen of uit de vlog van pad, is er bij Voorjaarsnota 150 min euro

structureel ter beschikking gesteld voor anti-ondermijning. Er is zojuist een brief naar dé Kamer gegaan waarin de

verdeling van deze middelen is opgenomen. Het structurele geld gaat primair naar Bewaken en Beveiligen en het

MIT met in 2021 en 2022 respectievelijk 15 en 10 min incidenteel voor lokale, regionale versterking en preventie.
Niet het resultaat waar we op gehoopt hadden natuurlijk, maar gelet op de bijzondere tijden en het grote

begrotingstekort, toch bijzonder. Dat was niet mogelijk geweest zonder jullie inzet, waar voor onze dank groot is.

Bijgaand de Kamerbrief en de brieven LOVP en SBO die vandaag zijn uitgegaan. Voor de zomer volgt nog een brief

waarin de openstaande toezeggingen worden afgedaan. Voor de visueel ingestelde personen bijgaand ook nog een

infographic dat bij het mooie persbericht zat. (https://www. rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/extra-geld-
voor-aanpak-ondermijnende-criminaliteit-gevangenissen-en-asiel)
Rest mij nog om jullie een heel mooi weekend toe te wensen, en een mooie Konings-(balkon)dag in deze zonnige
en bijzondere omstandigheden!

Hopelijk tot snel weer in het echt,

Mochtje nog vragen hebben, schroom niet om even te mailen of te bellen.

Mvg, mede namens F124,

[ 5.1.28

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit

Programma Anti-Ondermijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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To: [5.4.26| fra [size], - BOD SP en eer

ere
ommerw [|.1.2e| frat [64.2e|, -

BD/DRCIGCL _5.1.2e — [@minjenv.niJ; [5-1.2e |, 24. [5.12e],- BD/DGPenV/PPBT/PBO|___§.1.2e  |@minjenv.nl]
From: p.12e]] 5.1.2¢ | (5.12e|)
Sent: Tue 4/28/2020 9:57:05 AM

Subject: opdracht kwariermakers en uitgangspunten financiering

Received: Tue 4/28/2020 9:59:17 AM

Oodracht kwartiermakers MIT 28 april 2020.docx

uitgangspunten financiering MIT 28 april.docx

Goedemorgen allen,

Bijgaand, zoals afgesproken in de laatste ambtelijke stuurgroep, de aangepaste opdracht van de kwartiermakers MIT en de uitgangspunten die

voor de kwartiermakers organisaties van belang zijn bij de verdeling van de financiéle middelen.

Met vriendelijke groet,

Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie m dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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Om te komen tot een plan van aanpak voor de oprichting van het MIT hebben de kwartiermakers

een opdracht geformuleerd.

Randvoorwaarden

Zoals geschetst in de Kamerbrief en het daarbij gevoegde versterkingsplan ‘contouren breed

offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ d.d. 18 oktober 2019 beoogt het

kabinet een herkenbaar en vernieuwend interventieteam dat in ieder geval:

e Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer met

mogelijk meerdere locaties;

@ Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;

@ Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:

o Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich

gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld

van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
oO Met toezicht- en handhavingsdiensten, waarvan de Belastingdienst en Douane vaste

deelnemers zijn.

o Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische

ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
e Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde-vangroctte350 fte;
@ = Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;

Het MIT wordt ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de

Nationale politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het

Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;

e = Internationaal is georiénteerd, met expertise op het gebied van:

0 digitale opsporing

o. financiéle opsporing

Bovenstaande doelstelling en kenmerken van het teamvormen de randvoorwaarden van de opdracht

aan de werkgroep bestaande uit kwartiermakers van politie, FiIOD, KMar, Douane, OM en

Belastingdienst.

Opdracht van de kwartiermakers

@ Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;

@ Neem daarin op: zichtbaarheid, vernieuwend werken, multidisciplinair, systeem- en

vermogensgerichten integraal werken, de veranderstrategie rondom inhoudelijk

werk, mandaat, oprichting multidisciplinair intelligenceteam, sturing en codrdinatie

met relevante partners in het ondermijningsdomein;

@ Werk een voorstel uit ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT die vanuit

(ervaringen uit) de operatie stuurt op de bouw van het MIT (operatie in the lead). Een

governance model dat centrale en integrale sturing borgt op de onderdelen zoals vliegende

start, data warehouse, intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met

partners. Onderdeel van dit voorstel is de oprichting van een projectorganisatie die ten doel

heeft de realisatie van het MIT te bewerkstelligen.
e Werk de bedrijfsvoering rondom het MIT uit, rekening houdend met de staande organisaties

die deelnemen aan het MIT;

e Werk de governance in gezag en beheer uit:

o inrelatie tot de veranderstrategie;

oOo inde werking van het MIT

Betrek daarbij nadrukkelijk de relatie met andere organisaties zoals de Rijksrecherche;

@ = Verken de mogelijkheden van een viiegende start;
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e Werk de financiéle kaders verder uit ten behoeve van het op te richten MIT.

Binnen de scope van de werkgroep valt de opdracht tot oprichting van een multidisciplinair

intelligenceteam/-cel binnen het MIT dat met gebruikmaking van informatie van verschillende

partners (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) en vanuit een herkenbare verbinding met de

operatie een bijdrage levert aan de MIT-doelstelling, rekening houdend met bestaande regelgeving.



Uitgangspunten financiering MIT

Van: kwartiermakersoverleg MIT

28 april 2020

Algemene uitgangspunten:

e = =Onverminderd zijn de uitgangspunten en kaders van kracht zoals genoemd in de

(aangepaste) kwartiermakersopdracht en de door de stuurgroep goedgekeurde

documenten; zoals:

oO. Gelijkwaardigheid’ en multidisciplinaire aanpak, samenwerking en samenstelling,

waarbij elke deelnemende organisatie daarin een unieke bijdrage moet kunnen

leveren vanuit de eigen expertise en kwaliteiten.

o Focus op een optimale verbinding van het MIT binnen en buiten Nederland in de

aanpak van georganiseerde criminaliteit.

o Innovatie en vernieuwing (state of the art middelen) met ruimte voor pilots en

vernieuwende processen.

oO. Het MIT is informatiegestuurd en datadriven, waarbij de intelligence dichtbij de

operatie is georganiseerd wordt en de verhouding zodanig is dat voor alle

werkzaamheden van het MIT voldoende slagkracht resteert.

De operatie is leidend in de bouw van het MIT, binnen de bovenbedoelde uitgangspunten en kaders.

Opbouw MIT:

# Bouw het MIT zodanig op dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat tot schaalvergroting.

De omvang en samenstelling van dit MIT is geen end-state maar een continu proces van

optimalisatie in inzet en middelen.

e Maak gezamenlijke keuzes in deze opbouw waardoor de werking van het MIT in een zo vroeg

mogelijk stadium zo optimaal mogelijk is. Deze keuzes kunnen mede worden bepaald aan de

hand van hetgeen geleerd wordt in de Vliegende Start (operatie leidend). Stel de keuzes bij

waar nodig.

e Bij de verdeling van de financiering dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat

de politie de zorg draagt voor de huisvesting van het MIT en voor een substantieel deel van

de IV-opgave.

1

Ondergelijkwaardigheid wordt verstaan: bij strafrechtelijke financiéle onderzoeken en de direct

daarmee verbonden Intelligence in MIT verband, is gelijkwaardige inzet van de deelnemende

organisaties een belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardigheid op gebied van samenstelling van het

team en inbreng van juiste kennis en competenties met oog voor de kracht en expertise van de

verschillende organisaties. En ook gelijkwaardigheid op het gebied van de te maken keuze, aanpak en

aansturing van het MIT.
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Organisatie effecten?:

e Realisatie van die organisatie-effecten die van belang zijn voor de door het MIT te bereiken

effecten en het bewerkstelligen van een betekenisvolle bijdrage door een deelnemende

partij aan het MIT, maakt onderdeel uit van de actielijn MIT van het BOTOC en wordt zoveel

mogelijk financieel geaccomodeerd.

@ = Gelijkwaardigheid dient op een passende manier te worden vertaald naar de herijking van de

te verdelen structurele middelen. In het geval dat de toegekende structurele middelen lager

zijn dan de ingediende financiéle claims houdt dit in dat de indieners van de grootste claims

in absolute en relatieve zin de zwaarste lasten absorberen.

e De participerende partijen dienen waar mogelijk een passende opbouw van de toegekende

structurele middelen overeen te komen welke gelijke tred houdt met de geprognosticeerde

en haalbare in- en doorstroom van personeel.

?
Onder organisatie effecten wordt verstaan effecten van het werk van het MIT die direct en

rechtstreeks invioéd hebben op de werkzaamheden van medewerkers die niet behoren tot het MIT

maar wel werkzaam zijn in de deelnemende organisaties.
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To: 5.1.2e
| $19 [512] - BD/DGPenWPPBT]5.1.2e |@minjenv.nl]:

“e
{ik- BD/DG PenV/PPBT/PBO[5.1.2e |@minjenv.nl];

$.1.2¢| fs} [5120]-BO/DGPenViPPBT/PBOL5.1.28 __[@minjenv.nif; 12+) [_§.1.2e ] (5.1.2e]y[_$.12e |@politie.nl][ 5.1.26 |5.1.2e | BD/DGPenV/PPM/EBF | 5.1.2¢ @minjenv.nl]
From: 8.1.2e §.1.2e | - BD/DRC/GC

Sent: Wed 5/6/2020 1:33:52 PM
Subject. BESPREKING 17.00 UUR

Received: Wed 5/6/2020 1:33:53 PM

20200504 Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx

20200506 Structurele middelen MIT Claim en voorstel 85 min_xlsx

Beste mensen,

Ik heb in een nota alle informatie opgenomen met de bespreekpunten en uitgewerkt in excelbestand.

Bespreekpunten voor dat stukken naar stuurgroep MIT gaan zijn volgens mij:
¥ De wijziging in onderverdeling leidt tot een nog te besteden bedrag MIT van ong. 3,5 min. Dat kunnen we

verdelen of aan stuurgroep of JW overlaten (wisselgeld).

Vv Kabinet RC hebben we teruggebracht naar 1,8 mln. terwijl DFEZ uitgaat van 3. Gezien corona crisis en snel

oplopende achterstanden ZM is een hoger bedrag een handreiking naar de ZM.

Groet,
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MIT

Politie

Politie - TC/OT/WOD

Defensie

Defensie - TCI/OT/WOD

Belastingdienst, incl. MKB

Belastingdienst - TCIMWOD

OM (incl. Rijksrecherche)

Directe organisatie effecten MIT

Politie

Defensie

Belastingdienst (Douane, BD)

Totaal MIT

Oude indeling
Claim

99.0742

52.5730

1.6370

6.9600

3.5490

16.3640

1.8350

16.1562

14.9000

7.8000

7.1000

113.9742

Voorstel

73.8698

39.1984

1.2205

5.1894

2.6461

12.2010

1.3682

12.0461

11.1094

0.0000

5.8157

5.2938

85.0000
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Nieuwe indeling

MIT

Politie

Politie - TC/OT/WOD

Defensie

Defensie - TCI/OT/WOD

Belastingdienst, incl. MKB

Belastingdienst - TCIMWOD

Directe organisatie effecten MIT

Politie

Defensie

OM

weet
in

oan-
Totaal MIT

Keteneffecten MIT

Rijksrecherche en OM inzet RR

Defensie prio 2

OM inzet regio

Claim Voorstel

99.0742 68.0261

52.5730 39.1984

1.6370 1.2205

6.9600 5.1894

3.5490 2.6461

16.3640 12.2010

1.8350 1.3682

8.31875 6.20246

14.9000 13.3042

7.8000 5.8157

7.1000 5.2938

0.3948

5.0000 (iAIEG00
113.9742 81.3304

4.4000 3.3000

3.8000 1.1000

2.9000 0.9000

5.3000



STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Te bespreken en besluiten in stuurgroep:
« Meerjarenreeks opbouw MIT (onder IT)
* Algemeen: aanpassingen onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en

keteneffecten MIT (dewijzigingenzijn geel gearceerd, voor splitsing OM zie

tabel)
¢ Verdeling structurele middelen MIT (onder III)
* Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV)foelichting)
berekeninggroen gearceerd)

¢ Toekenning 1. min. uit de structurele middelen MIT keteneffecten voor

incidentele uitgaven CJIB en BES in 2021 (onder V)

I UITGANGSPUNTEN

De minister heeft een duidelijke keuze gemaakt:
— De€150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel

Bewaken en Beveiligen (€ 55 min.) en de inrichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 min.

waarvan € 85 min. voor MIT en € 8 min. voor keteneffecten MIT).
— Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 min. van de € 110

mln. incidentele middelen najaarsnota 2019.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

-  Motie Heerma-Dijkhoff
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit

gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM die

samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende
criminaliteit.

- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek

intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT

heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams

(AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiéle opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage

-zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en

politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem-

en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet

specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het

Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De

medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij
het MIT.

- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met ‘commanders intent’ (geen bureaucratie, geen stuur-

en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.

- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende

capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De

door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak

voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 min.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot

beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen

doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 min. resterende incidentele middelen najaarsnota

2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 min.).

1
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Meerjarenreeks 2021 2022 2023 e.v.

MIT 83 87 93

— MIT en directe organisatie effecten MIT 75 79 85

—  Keteneffecten MIT 7 8 &

—  Keteneffecten MIT incidenteel 1 - -

Bewaken en Beveiligen 41 51 55

—  Bewaken en Beveiligen 36 51 55

—  Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel 5 -

Programma Anti-Ondermijning 2 2 2

Incidentele middelen lokaal/regionaal 15 10 -

Totaal 141 150 150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

e Ter bespreking en besluitvorming: de wijzigingen van het labelen van onderdelen

(geel gearceerd) en de onderlinge verdeling structurele middelen.

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 min. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april

2020 is afgesproken om ‘terug te gaan naar de tekentafel’ om te bezien hoe het MIT gebouwd kan

worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede

aanpak en multidisciplinariteit (breder dan alleen strafrecht; kleine organisatie onderdelen mogen

niet door bodem zakken).

Het MIT bestaat uit:

¢  Deelname van:

—  Politie incl. TCI/OT/WOD
—  Defensie (KMar en defensie onderdelen) incl. TCI/OT/WOD
—  Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
— OM onderdeel ‘OM inzet MIT’

e Organisatie effecten, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:

-  Defensie

-  Belastingdienst

OM onderverdeling:
o 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + OM inzet RR: 1 ASO set OM € 331.250

o OM inzet regio: 8 ASO sets € 2.981.250
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o OM tweede aanleg: 4 fte zaken tweede aanleg (2 fte AG, 1 logistiek codrdinator, 1 fte

administratie) ongeveer (2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000) € 530.000

o Subtotaal 7.881.250 resteert OM inzet MIT ongeveer€ 8.318.750

Voorstel uitwerking, MIT zie tabel excelbestand.

IV KETENEFFECTEN MIT

e Ter bespreking 1. (niet de hoogte van het totaal bedrag van 2,2)
¢ Ter accordering: onderbrengen van RR en OM inzet RR alsmede OM inzet regio en

Defensie prio 2 als keteneffect MIT.

¢ Ter besluitvorming voorstel punten 2. t/m 4.

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria:

De duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT:

De mate van samenhang met het MIT;

Politiek wenselijk en/of draagvlak.

Keteneffecten MIT structureel Claim | Voorstel

1. Strategische en tactische kennis en expertise 3 2,2

a. Tactische Tafels (NIEC) 1,2

b. Strategische kennisunit 1,8

ce. IVLIEC 0,5
2. UitbreidingRijksrechercheen OM inzet Rijksrecherche 44 3,3

3. DefensieMIT (prio 2) 3,8 11
4. OM MIT inzet regio 2,9 0,9
5. Wetgevingsagenda 1,3 0,5

Totaal 8

Toelichting:
1. Strategische en tactische kennis en expertise

Eris een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij
het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk

opererende diensten met de regio/RIEC’s en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters.
Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de

landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch
niveau een voorziening gecreéerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de

prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke

onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een

functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het nog maar

de vraag, of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing
is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart

gebracht.
2. Rijksrecherche

Claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM.

Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende

capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt

daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich

voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke

corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar
bestuur of de Douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende

kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is tevens een belangrijke partner voor het MIT

omdat de Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan

zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond

boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment

samengebracht kan worden. Mede hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen,
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(gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen gebruik
van maken.

Defensie

Bijdrage voor prio 2 Defensie

OM inzet regio
Claim betrof 8 ASO sets (8 fte OvJ, 8 fte secretaris, 8 fte administratie) voor verbinding vanuit

het MIT en samenwerking regio’s.

Wetgevingsagenda
Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen

MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC’s en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

Ter besluitvorming: akkoord op voorstel om 1 mln. vanuit de structurele middelen

voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel Claim 2021

1. Implementatie kostenverhaal CJIB 0,3 0,3

2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 geregeld) 0,9 0,6

Totaal 1

Toelichting:
1. CJIB

Hiermee kan het wetgevingstraject ‘maatregel kostenverhaal’ geimplementeerd worden. De €

0,3 min. komt boven op de € 0,7 min. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de

duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermegensmonitor, dat is een geheel separate

maatregel met bijbehorende separate claim.

BES

Op deze manier kan de witwas Ov] voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden

gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).



To: [5.1.2e].-BD/ALL_5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Thur 5/7/2020 8:32:01 AM

Subject: MIT

Received: Thur 5/7/2020 8:32:01 AM

Wy moeten snel aan de slag met de verdere inrichting van het MIT en de mvulling vd aparte DG positie Ondermyning.

Erghens vlg week gesprek?
Daar kunnen en by aanschuiven.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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qo: [S120],[ 6.1.2e ](5.1.2e])'[ — 5.1.2e dlitie.nlJ:[5.1.2e ],s124 [512]
- BD/DGPenV/PPBT[__5.1.2e |@minjenv.nl]; [5-12e],

BIDS ES TR DETTE SOI E oe renienenh 5.1.2e | {rot [5.1.2e]-aoe SPeN 5.1.2e  |@minjenv.ni];|5.1.2e
5.1.2e BD/DGPenV/PPM/EBF] 5.1.2e @minjenv.nl]

From: 5.1.26 _|,f+2)[ $.1.2e |. - BD/DRCIGC

Sent: Thur 5/7/2020 9:45:52 AM

Subject! RE: BESPREKING 17.00 UUR

Received: Thur 35/7/2020 9:45:54 AM

[S122|
Dank, ik zal het aanpassen in de notitie. De gezagsrol heb ik overgenomen van de uitgangspunten maar kan die

aanvullen met wat jij aangeeft.
Voor de stuurgroep MIT is mijn voorstel om de inleidende tekst weg te laten en de notitie te beperken tot de

bespreek en besluitpunten.
Ik zal daar vast een slag in maken. Later kan ik dan de opmerkingen en suggesties van jullie verwerken opdat het

vandaag nog naar leden stuurgroep kan sturen.

Groet,
Van: 75) 5:26 ](&12¢))Verzonden: donderdag 7 mei 2020 00:20

Aan:| &1.2e |,f+2}.[5.4.2e|. - BD/DRC/GC ;|5-1-2| f+] [51]. - BD/DGPenV/PPBT ; [524],
[51.2], - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: RE: BESPREKING 17.00 UUR

Hoi| 126 |
Ik kijk morgen nog een tweede keer goed naar de cijfers en de uitleg die je hebt opgenomen. Voor nu heb ik nog de

volgende nuances:

het datawarehouse dat het MIT gaat bouwen is in beheer van het MIT maar niet alleen ten behoeve van het MIT. Het

zou allee deelnemende organisaties in volle omvang van extra intell moeten gaan voorzien in de toekomst. Klinkt

wellicht een beetje pietluttig maar is van meerwaarde, zeker binnen de politie, om dit iets genuanceerder op te

schrijven.

Het gazag over het MIT ligt niet alleen bij LP en FP maar ook bij lim van Douane en MKB (beide Stassen). Van belang om

ook dat te nuanceren omdat ik het OM daar steeds aan moet helpen herinneren. Het OM gaat niet over toezichts- en

handhavingsinfo en acties. Ze vergeten dat te makkelijk in dit dossier en vergeten dan dus ook af te stemmen met het

overige gezag:-(

Mvregr,

|

- BD/DGPenV/PPBT/PBO ; |5.1.2e|

Van: | 5.1.28 | Feat | 5.1.26 | - BD/DRC/GC 4 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: 6 mei 2020 om 16:50:10 CEST

Aan:| 5.1.22 | :4.[s]-BD/DGPenV/PPBT< 61228 |@minjenv.nl>, °42e|,{7-. - BD/DGPenV/PPBT/PBO
§.1.2e

|@minj

|, fea | - BD/DGPenV/PPBT/PBO<q .1.2e — |@minjenv.nl>,[512],[ 5.1.2e | (5.1.2e])
512e — |@politie.nl>, 5.1.28 | BD/DGPenV/PPM/EBF<{5.12e  |@minienv.ni>

Onderwerp: RE: BESPREKING 17.00 UUR

En volgens mij zijn dit de bijdragen per organisatie (claim, oude en nieuwe indeling)
Per organisatie

Claim Oud Nieuw

Politie 54,21 40,418976 40,418976

Belastingdienst 25,299 18,8629344 | 18,8629344

Defensie 18,309 13,6511904 | 14,2292704

OM 16,156247 12,04609776 | 10,79726

van:| 5.1.22 |, br), [§.1.2e |, - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 15:34
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pone[ e2s | 22) Ess) -BO/Dereny/
Pre 4 542e  |@minjenv.nl>;[5+2|,{+4- BD/DGPenV/PPBT/PBO

8.1.2e J@minjenv.nl>;| 5-1.2e |, F124, [5422], -BD/DGPenV/PPBT/PBO4 _512e |@minjenv.nl>;5128|[ 512e |(542¢],)!
5.1.2e  |@politie.nl>;| 5.1.28 L BD/DGPenV/PPM/EBF4 5.12e — |@minjenv.ni>

Onderwerp: BESPREKING 17.00 UUR

Urgentie: Hoog
Beste mensen,

Ik heb in een nota alle informatie opgenomen met de bespreekpunten en uitgewerkt in excelbestand.

Bespreekpunten voor dat stukken naar stuurgroep MIT gaan zijn volgens mij:

‘De wijziging in onderverdeling leidt tot een nog te besteden bedrag MIT van ong. 3,5 min. Dat kunnen we verdelen of

aan stuurgroep ofs2e] overlaten (wisselgeld).

‘Kabinet RC hebben we teruggebracht naar 1,8 min. terwijl DFEZ uitgaat van 3. Geziean corona crisis en snel oplopende
achterstanden 2M is een hoger bedrag een handreiking naar de 7M.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt metrisico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

won nen nen nnnnennennnnene Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelyk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover oumiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de woor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die met voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To: 5i2e|[ 6.1.28 |(5.1.2e|)'] 51.2e  |@poiitienlJ;[_ 51-2e |,$12} [5.1.2e
| -BD/DRC/GCI_5.1.2e_ |@minjenv.nl]:

5.1.2e |, $12} [5.1.2e],-BD/DGPenV/PPBT/PBO[___5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.26

| $1} [82], - BD/DGPenVW/PPBT

Sent: Tue 5/12/2020 10:33:01 AM

Subject: FW: Hoofdpunten en stand van zaken MIT

Received: Tue 5/12/2020 10:33:02 AM

Ter info

Met vriendelijke groeten,

abr FALE
6.1.2

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

. minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Van:|_ §.1.2e |, [5.1.2e]1.2e |-BD/DBO 4 5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: maandag 11 mei 2020 2:25 PM

[1], -BD/DGPenV/PPBT <{_5.1.2¢  |@minjenv.nl>
rp: RE: Hoofdpuuteu eu stand van zakeu MIT

Dank nog hiervoor.

We hebben het CDA gesproken en men steunt het MIT.

De vrees vanuit vooral Van Dam is dat het te veel een eilandje wordt (‘gebouw in the middle of nowhere’ idee).
Minister heeft aangegeven dat juist de kracht zit in samenwerking etc.

Maar dit blijft dus een opletpunt.

Nogmaals veel dank,

Groet!

van: |5.1.22|,5424.52] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:04

Aan: | 5.1,2e | [o 26.1 2e |. BD/DBO
Onderwerp: Hoofdpunten en stand van zaken MIT

¥ Voor het MIT en bijbehorende organisatie effecten is structureel € 93 mln beschikbaar gekomen. Uit het incidentele geld is € 15 min

beschikbaar gesteld waarmee de organisaties inmiddels aan de slag zijn. In het bijzonder wordt dat nu uitgegeven aan een

datawarehouse van de deelnemende organisaties.

V¥ MIT is een hele bijzondere politieorganisatie. Het is nadrukkelijk niet meer van hetzelfde

o In essentie is het een inlichtingenorganisatie met operationele capaciteiten ipv een rechercheafdeling met een

informatieorganisatie.
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o Het is een dedicated team van 7 deelnemende organisaties. Die gaan met hun intell en hun specialisten in dat team zitten. 1

leiding en 1 missie. Zoiets is nog niet eerder vertoond.

o De drie disciplines van opsporing (tactisch, intell en specialistisch) zitten samen in hetzelfde team. Ook dat is bijzonder en voor de

politie een manier waarop ze uiteindelijk de hele opsporing willen gaan inrichten.

V Het reguliere onderzoek naar kopstukken en kilo’s blijft bij de normale recherche

Y Het MIT gaat verstoren. Kijkt naar de kwetsbaarheden van de criminele organisaties en gaat die uitbuiten. Bedoeling hiervan is dat het

ondernemerschap van de nieuwe ernstig bemoeilijkt wordt.

vw 5126 |vergde 11 jaar dedicated onderzoek om zijn organisatie te ontmantelen;

gedaan. Feit is dat via het strafrecht deze mensen uit het verkeer halen, tijd kost. In de tussentijd is daar het MIT om over de hele

®| hebben we dankzij de enertel zaak in zes jaar

wereld te werken en dit soort toporganisaties het ondernemen zuur te maken. Logistieke lijnen doorbreken, witwasoperaties

verstoren, financiéle administraties onklaar of onbetrouwbaar maken, etc.

VY We zullen hier alle mogelijkheden benutten van het recht, en hier en daar zullen we beleidsontwikkeling op gang brengen om nieuwe

mogelijkheden te creéren. Met name in het internationale domein moeten nog de nodige barriéres beslecht worden.

¥ MIT zal zo’n 350— 400 functionarissen gaan krijgen uit politie, OM, FIOD, Kmar, defensie cybercommando, Douane en zelfs, voor het

eerst, belastingdienst GO/MKB.

VY Het opbouwen van deze entiteit kost wel enige tijd. We werken snel en voortvarend en houden daarbij ook goed oog op de belangen van

de bestaande recherche afdelingen. Heeft geen zin om het MIT op te bouwen en daarmee bijvoorbeeld de landelijke recherche ernstig

te verzwakken.

Kritiekpunten uit het veld:

V Er bestonden zorgen over het weghalen van mensen uit de bestaande organisaties. Niet helemaal te voorkomen, maar er wordt bewust

beleid op gevoerd om dat zoveel als mogelijk te voorkomen.

VY Er bestonden zorgen over de aansluiting van lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Terechte zorg, maar die was er ook zonder het

MIT. Integrale aanpak en een betere aansluiting tussen lokaal —

regionaal
—

landelijk en internationaal is deel van de plannen.

Met vriendelijke groeten,

dhr. $12}, 5124, [ 5.1.2¢
| 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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To: | [5.1.2e], - BOG Pen VF

STEROL eee eminieny.ntt
5.1.2e |, [sr2] -

BD/DGPenV/PBT/PBI[__5.1.2e  |@minjenv.nl]; 5.1.22 |b}. brad - Seep PPET S124 Jemnjenval
From: — [5-1.2e), 124, [51.2e van der - BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Mon 5/18/2020 11:33:06 AM

Subject: FW: Koers A4 MIT

Received: Mon 5/18/2020 11:33:07 AM

Koers A4 intel opgave.pdf

FYI!

Van:[_512e _|(Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:28

Aan: [51.20], ff. [s12]5.1.2e|BD/DGPenV/PBT/PBI ; 5.1.26 @politie.n'

Onderwerp: Koers A4 MIT

Hi

Bijgaand het koersadtje zoals ik die vandaag van 5124 heb gekregen.

Deze mag gedeeld worden.

Gr_5426_|
[ 5.1.26 [[ 5.126

§.1.2e

penbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie
Ddok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

9.1.26

5.1.2e

51.28 iom.nl

www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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Koers A4 intel opgave MIT

Doel: dit A4 beoogt de intel opgave van het MIT te ordenen door de verschillende deelopgaven

daarbinnen kort te beschrijven .

Uitgangpunten voor alle deelopgaven:
- Het MIT wordt informatiegestuurd en datadriven (intel leidend);
- Het MIT is sterk internationaal georiénteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten

wereldwijd maar ook binnen ons Koninkrijk .

- De intelligencefunctie van het MIT wordt dichtbij de operatie georganiseerd met als doel

Intelligence, interventies en onderzoeken wederkerig te laten zijn (leercirkel);
- In het MIT zijn innovatie en vernieuwing belangrijk (met state of the art middelen) met veel

ruimte voor pilots en vernieuwende processen.

- Het MIT gaat werken volgens het TIM-bedrijfsprocessenmodel (collect-warehouse-analysis-

engagement).
- De operationele capaciteit van het MIT wordt (zo goed als) evenredig verdeeld in de driehoek

intel-specialistisch-tactisch.
-  Inhet MIT wordt zowel met opsporings- als met toezichtsinfomatie en —intelligence gewerkt.

Deelopgave 1: Visie

Werk de visie op de intelligence- en informatiefunctie voor het MIT uit. Deze visie zal daar waar mogelijk

direct in de vliegende start worden getest en beproefd. Maak een planning met acties en termijnen.

Werk uit hoe de intelligence- en informatiefunctie van het MIT zich verhoudt tot de staande intelligence

en informatieorganisaties van de deelnemende diensten. Neem in de visie voor zover relevant eveneens

zowel de internationale dimensie als de samenwerking met PPS van de intelligence- en informatiefunctie

mee. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans

een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 2: Stip op de horizon

Werk naast de visie een concrete stip op de horizon uit . Deze laatste zal leidend zijn voor het ontwerp

van het multidisciplinaire datacenter en voor de inrichting van de (intelligence) processen van het MIT.

Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante

functionarissen aangewezen die vernieuwend en innovatief kunnen denken en worden tevens

functionarissen van relevante andere diensten of private partrijen betrokken.

Deelopgave 3: Werkprocessen

Werk de werkprocessen van de voor het MIT beoogde intelligence- en informatiefunctiebinnen de

vliegende start alsook binnen het multidisciplinaire datacenter op hoofdlijnen uit. Neem hierin tevens de

relatie met de tactische en specialistische en besturende processen van het MIT mee evenals de

informatie-uitwisseling met de moederorganisaties. Zorg dat elke betrokken organisatie zijn positie

daarbinnen voldoende kan waarmaken. Benoem de verschillende typen informatie en

intelligenceproducten die in het MIT opgeleverd gaan worden. Maak een planning met acties en

termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen in de

werkprocessen met betrekking tot intelligence en informatie van hun respectievelijke organisaties.
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Deelopgave 4: Multidisciplinair datacenter

Werk het concept en de werkprocessen van het multidisciplinaire datacenter nader uit. Besteed hierbij

aandacht aan het beheer, de te ontsluiten bronnen/databestanden, de IV-opgave (programma van eisen)

en huisvesting. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave

worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun

respectievelijke organisaties alsook functionarissen die de technische aspecten van deze opgave overzien.

Deelopgave 5: Informatiedeling

Werk de juridische basis voor informatiedeling uit. Voor de vliegende start zal terug worden gevallen op

bestaande juridische mogelijkheden. Ontwerp wet- en regelgeving ten behoeve van het mogelijk maken

van de stip op de horizon. Maak een planning met acties en termijnen. Voor deze deelopgave is inmiddels

een werkgroep info-deling onder voorzitterschap van JenV actief. Voor deze deelopgave zijn relevante

functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen rondom informatiedeling

voor hun respectievelijke organisaties.

Ten besluit

Naast bovengenoemde uitgangspunten geven het plan van aanpak MIT van de kwartiermakers en het

memo over de vliegende aanvullende kaders en richting mee. Beide documenten zin door de ambtelijke

stuurgroep MIT vastgesteld.

Opgesteld op 24 april door kwartiermakers[>Re| §.1.2¢ (tevens sponsoren van de intel

opgave).



To: 5.120Re - BD/DCOM/P&B] 5.1.28 (@minjenv.nl]

Ce: (s2ef [5.1.2e []s12f2e | BD/DGRRIL 5.1.2e  @minjenv.ni]; (5-1.2e |, 24 - BD/DRCL_5.1.2e |@minjenv.ni};|_3.1-2e |fr
.- BD/DRC/GC] 5.1.22 |@minjenv.niJ;[__5-1.2e —_|s[*4e - BD/DGPenV/ALG/Algemeen[__5-1.2e

@minjenv
nl 5.1.2e

|,

4 [5:2¢| - BD/DGPenV/PPBT]__5.1.2e — |@minjenv.ni];| 5.1.2e [. [+44 [5.12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[__5.1.2e — |@minjenv-nl];[5.1.2e,
51.2e }BD/DCOM/P&BI 5.1.2e ~@minjenv.nij;[ 5.1.2e | BD/DCOM/P&BI___5.1.2e — |@minjenv-nl],[ 5.1.2e |B124, 2

-

DCOM/P&BI 5.1.2e |@minjenv.nlj;[ 5.1.2e |] 5.1.2e SA ee ae oe
- BD/DBO[ 5.1.2¢ @minjenv.nl]

From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Tue 5/19/2020 2:16:43 PM

Subject: RE: Telegraafmet kritiek over MIT

Received: Tue 5/19/2020 2:16:44 PM

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:| FeeBD/DCOM/P&B < 5.1.28 @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 19 mei 2020 16:11

Aan: Grapperhaus. F.B.J. -BD/AL E| 5.1.2e (@minjenv.nl>

Kopie: [512]| 5.1.2e | [512e].2e |-BD/DGRR<4 5.1.2e |@minjenv.nl>.[ 5-1.2e | 4 - BD/DRC <| §.1.2e |@minjenvni>,| 5.1.2e
|}

5.1.22 |-BD/DRC/GC 4 5.1.2e — |@minjenvnl>,| 512e [44 -BD/DGPenV/ALG/Algemeen<{__ 5.1.2 @minjenv.nl>,
5.4.28 |foal 62] -BppGPenV/PPBY4 5.1.28 |@minjenv.nl>.| 5.1.2e |,41} [512e], - Bb/DGPenV/PPBI/PBO

<q 54.2e  [@minjenv.ni>,[51.2e1.2e [BD/DCOM/P&B <4 §.1.2e |@minjenv.nl>,| _5.1-2e BD/DCOM/P&B

{6.12e  |@minjenv nl>.| 5.1-2e []o12) [en2e| -BD/DCOM/P&B <4 5.1.2e |@minjenv n>] 5.1.2e l| 5.1.2€ -BD/DCOM/P&B

| 5.1.2e — |@minjenvnl>.| 6.1.22 [[5.1.20}.1.2e LBD/DBO 4 5.1,2e |@minjenv.ul>
Onderwerp: Telegraafmet kritiek| 5-1-2e |over MIT

Beste Ferd,
De Telegraaf/Mick van Wely heeft met input van|__5.1.2e een kritisch stuk over het MIT geschreven. Daarin wordt er vooral op gewezen

dat het MIT voor tweespalt en onvrede zou zorgen, omdat het MIT een diskwalificatie van de landelijke recherche zou zijn. Politievakbondsman

stelt daarbij dat het juist goed is dat het MIT er komt, omdat de landelijke eenheid nu niet goed zou functioneren. Zie het verhaal in de

mail hier direct onder.

[jf Size |geeft aan dat met 5.1.2e/al over zijn zorgen is gesproken en daarmee ook rekening wordt gehouden in de uitwerking. Het

MIT zal niet in het vaarwater van de landelijke recherche komen.

De Telegraaf heeft gevraagd of we willen reageren. In afstemming met collega’s uit het anti-ondermijningsteam van DGRR en DgPenvV stellen we

de volgende reactie voor:

* Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) is een nieuw, zelfstandig team in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Nieuw is dat

hoogopgeleide experts op het gebied van intelligence en op digitaal, internationaal en financieel terrein van zowel van de politie als van

de FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM direct gaan samenwerken. Het MIT is daarmee een aanvulling op de bestaande teams

van deze organisaties en een aanvulling op de bestaande aanpak. Ofwel: het is geen diskwalificatie van wat er al bestaat.

* Door de expertise van verschillende specialisten bij elkaar te brengen onder één dak kunnen criminele bedrijfsprocessen worden

blootgelegd; bijvoorbeeld hoe witwastrajecten lopen en hoe criminelen onze legale economie en infrastructuur willen misbruiken voor

hun illegale praktijken. Het uiteindelijke doel van alle betrokken organisaties
—

van ons allemaal —is om criminele kopstukken en hun

facilitators aan te pakken.
*  Dankzij het structurele geld in de voorjaarsnota kan het MIT nu verder worden uitgebouwd voor de aanpak van ondermijnende

criminaliteit. Gezamenlijk met alle betrokken organisaties — dus zowel met de politie (en landelijke eenheid) als de FIOD, KMar, Douane,

Belastingdienst en OM - wordt nu de opbouw van het MIT uitgewerkt. Voor de zomer wordt de Tweede Kamer over de nadere

uitwerking het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, waarvan het MIT een belangrijk onderdeel is, geinformeerd.

Stuk Telegraaf

Artikel reeds openbaar op Telegraaf.nl, 22 mei 2020, 'Supermisdaadteam’ MIT ligt voor de oprichting al onder vuur'.
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Artikel reeds openbaar op Telegraaf.nl, 22 mei 2020, ‘Supermisdaadteam' MIT ligt voor de oprichting al onder vuur’.

orrrs

Groeten,
9.1.26

ST 5.128 |Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veilighei

Directie Communicatie

Turfmarkt147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

fi ste]5.1.2e @minjenv.nl

www rijksoverheid.ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: 5.1.2e |, fia [5.426], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5.1.2e _ |@minjenv.nll: _ 5.1.28 -

BD/DGPenV/PPMEBFI _51.2e — |@minjenv.niJ;[5*2e] | 5.1.2e [(5.1.2e|yi] 5.1.2e @politie.nlj| size | [512eR>  }
BDIDRC/GC[___ 5.1.2 injenv.nil]

From: [ 5.1.2e | pref] $.1.2e |

- BD/DRC/GC
Sent: Mon 6/8/2020 9:17:48 AM

Subject: Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT besluiten

Received: Mon 6/8/2020 9:17:49 AM

3.4. Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT besluit.docx

Beste mensen,

Bij deze het aangepaste word bestand met besluiten van de stuurgroep MIT.

Ik ga nu het excelbestand aanpassen.

Groet,
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STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluiten:

Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)

Aanpassingen onderverdeling in: 1. MIT, 2. organisatie-effecten MIT en 3.

keteneffecten MIT

Verdeling structurele middelen MIT (onder III)

Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV)

Toekenning € 1. mln. uit de structurele middelen keteneffecten MIT voor

incidentele uitgaven in 2021 (onder V)

I UITGANGSPUNTEN

Minister Grapperhaus heeft een duidelijke keuze gemaakt:
De € 150 min. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het

stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 min.) en de oprichting en werkzaamheden van het

MIT (€ 93 min. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 min. voor keteneffecten MIT).
Uit de structurele middelen is in 2021 (€ 15 min.) en 2022 (€ 10 min.) incidenteel geld
beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak.
Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant€ 22 mln. van de € 110

mln. incidentele middelen najaarsnota 2019. Dat houdt in dat de bijdrage voor het MIT in

2020 uit de incidentele middelen najaarsnota 2019 op de eerder toegekende € 15 min.

blijft.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

De motie Heerma-Dijkhoff (kst-35300-13).
Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit

gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM die

samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde,

ondermijnende criminaliteit.

Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek

intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT

heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-

teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
Aan de financiéle opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage
-zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD

en politie.
Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch,

systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet

specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het

Defensie Cyber Commando (DCC).
MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.

Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De

medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld

bij het MIT.

Het LP-FP hebben het gezag over de strafrechtelijke onderzoeken van het MIT. Er wordt

gewerkt met ‘commanders intent’ (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse ten behoeve

van alle deelnemende organisaties.

Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende

capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.



0267

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De

door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak

voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 min.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot

beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen

doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 min. resterende incidentele middelen najaarsnota
2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 min.).

Meerjarenreeks 2021 2022 2023 ev.

MIT 83 87 93

— MIT en directe organisatie-effecten MIT 75 79 85

—  Keteneffecten MIT 7 8 8

—  Keteneffecten MIT incidenteel 1 - -

Bewaken en Beveiligen 41 51 55

—  Bewaken en Beveiligen 36 51 55

—  Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel 5 -

Programma Anti-Ondermijning 2 2 2

Incidentele middelen lokaal/regionaal 15 10 -

Totaal 141 150 150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluit: het labelen van de MIT onderdelen volgens onderstaande indeling.

De keuze van de minister dwingt om een onderscheid te maken tussen: 1. MIT, 2. Organisatie-

effecten MIT en 3. Keteneffecten MIT:

1. MIT:

Politie incl. TCI/OT/WOD

Defensie (KMar en defensieonderdelen) incl. TCI/OT/WOD

Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD

OM deel ‘OM inzet MIT’

2. Organisatie-effecten MIT, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:

Defensie

Belastingdienst MKB

OM deel ‘zaken in tweede aanleg’
Om de ‘dakpanconstructie’ te kunnen toepassen: de tweede Ov] op de zaak komt uit

de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaaksofficier, omdat MIT

strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.

OM deel ‘inzet regio’

ZM onderdeel kabinet RC

Vanwege de meer directe relatie tot de strafzaken MIT (i.t.t. zittingscapaciteit) is dit

onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie-effect

opgenomen. Toelichting: DFEZ gaat uit van rekeneenheid dat de inzet van ZM de OM

inzet gedeeld door twee is. Omdat de ZM inzet alleen wordt meegenomen voor het

kabinet RC (waarvan echter we/ een grote inzet wordt verwacht) gaat DFEZ uit van € 3

min. Besloten is om een bedrag van € 1,8 mln. voor deze post op te nemen.

3. Keteneffecten MIT:
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— OM deel ‘Rijksrecherche en OM inzet RR’

—  Defensie MIT (prio 2)

Toelichting OM claim

De OM claim is volgens de onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT

gesplitst:
1. Rijksrecherche en OM inzet RR (claim: 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM

€ 331.250)

2. OM tweede aanleg (claim: 2 fte AG, 1 logistiek codrdinator, 1 fte administratie, ongeveer2
x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000 = € 530.000)

3. Subtotaal 1 t/m 3 is €7.881.250 resteert uit de claim voor OM inzet MIT ongeveer

4. € 8.318.750

5. OM inzet regio

Besluit: in het excelbestand (bijlage 3.b.) is de uitwerking opgenomen van de verdeling
structurele middelen.

Besluit: verhoging bijdragen voor Douane € 0,9 min. en Belastingdienst € 0,3 min. en

OM inzet regio met € 1,2 mln.

Toelichting:
Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 min. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april

2020 is afgesproken om ‘terug te gaan naar de tekentafel’ om te bezien hoe het MIT gebouwd kan

worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede

aanpak en multidisciplinariteit. Breder dan alleen strafrecht en kleine organisatie onderdelen

mogen niet door bodem zakken. Het besluit is genomen in in de stuurgroep MIT van 28 mei 2020

n.a.v. het rekenmodel op basis van een percentuele verhouding claim — toekenning voor MIT en

organisatie-effecten MIT en een correctie op kleine organisatieonderdelen.

IV KETENEFFECTEN MIT

e Besluit: OM deel ‘Rijksrecherche en OM inzet RR’ en Defensie MIT (prio 2)

worden als keteneffect MIT beschouwd.

e Besluit: OM deel ‘inzet regio’ wordt niet als keteneffect MIT beschouwd maar als

organisatie-effect MIT opgenomen.

¢ Besluit: verdeling middelen volgens onderstaande tabel.

Voor de € 8 min. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria: de duidelijke
keuze van minister voor versterking B&B en MIT; de mate van samenhang met het MIT;

politiek wenselijk en/of draagvlak. De bijdragen voor Defensie MIT (prio 2) en

Strategische kennisunit (sluitpost) zijn opgehoogd.

Keteneffecten MIT structureel Claim | Voorstel Besluit

1. Strategische en tactische kennis en expertise 3 2,2 2,69) 2,69)

a. Tactische Tafels (NIEC) 1,2 0,85 10, 85 10,85
b. Strategische kennisunit 1,8 0,85 1,34 1,34

c. IVLIEC 0,5 0,5 los 0,5

2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet RR 4,4 3,3 3,3) 3,3)
3. Defensie MIT (prio 2) 3,8 1. 1,92) 1,92
4, OM MIT inzet regio (naar organisatie effect MIT) 2,9 0,9 2,16 0}

5. Wetgevingsagenda 1,3 0,5 0,5) 0,5)

Totaal 8 10,57 8,41

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise
— Eris een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch

niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de

bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC’s en voor het draagvlak
van (regio)burgemeesters.



— Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van

de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op

strategisch niveau een voorziening gecreéerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB

en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van

een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te

versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van

de strategische sturing is het de vraag of het inrichten van een nieuw

organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van

deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.
2. Rijksrecherche

Toelichting: de claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM. De claim is

wordt in het besluit voor ca. 75% gehonoreerd (analoog rekeneenheid MIT zelf). Een

belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende

capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt

daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich

voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke

corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar
bestuur of de Douane werken.

3. Defensie

Bijdrage voor prio 2 Defensie.

4. OM inzet regio

Claim voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio’s wordt ondergebracht onder

organisatie-effect MIT.

5. Wetgevingsagenda

Met name op het vilak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen

MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC’s en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

° Besluit: akkoord op voorstel om € 1 min. vanuit de structurele middelen

voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel Claim 2021

1. Implementatie kostenverhaal CJIB 0,3 0,3

2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 reeds geregeld) 0,9 0,6

Totaal 1

Toelichting:
1. CIJIB

Hiermee kan het wetgevingstraject ‘maatregel kostenverhaal’ geimplementeerd worden. De €

0,3 min. komt boven op de € 0,7 min. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de

duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate

maatregel met bijbehorende separate claim.

2. BES

Op deze manier kan de witwas Ov] voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden

gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

1
OM MIT inzet regio is op verzoek OM in stuurgroep 28-05-2020 als organisatie effect MIT opgenomen.

4
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To: 5.1.2e |@om.ni{_ 5.1.2e |@omoalq:| 5.1.26 |@politie.ni[ 5.1.2e |@politie.nl];
5.1.2e  |@politie.nll__5.1.2e  |@politie.nl];[_5.1.2e |@belastingdienst.nI']_5.1.2e |@belastingdienst.nl]:
51.2e | |@belastingdienstnl'] 5.1.2e | @belastingdienst.nl]; 5.1.2¢ @mindef.nl[ $.1.22 @mindef.nl];
5.1.2e  (@belastingdienst.nl'] 5.1.2¢  \@belastingdienst.nl]

Ce: 6.1.2e |f124[ 5.1.2e | - BD/DRC/GC 5.1.2@ — |@minjenv.nlj; [512], [_5.1.2e | (5.1.2e])[5.1.2e  |@politie.nl]
5.1.2e fad 5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO[|__5-1.2e  |@minjenv.nl]

From: 5.1.2e
| fr} [502]-BD/DGPenV/PPBT

Sent: Thur 6/18/2020 9:23:06 AM

Subject: Stuurgroep

Received: Thur 6/18/2020 9:23:07 AM

Collega’s,
Ik ben jullie nog wat nadere toelichting verschuldigd over de canceling van de stuurgroep van 18 juni 2020.

In mijn korte bericht gafik al aan dat er wat praktische kanten aan zaten, zoals een paar afmeldingen, maar de

belangrijkste reden lag eigenlijk in de gebeurtenissen in de afgelopen weken sinds onze laatste stuurgroep. In die

stuurgroep bespraken we al met elkaar dat het tijd werd om de volgende stap te zetten, de huidige fase expliciet af

te sluiten en door te starten naar het MIT zelf toe. In dat idee ben ik alleen maar gesterkt door de gebeurtenissen
van de afgelopen weken.

Stand van zaken even aan mijn kant:

1) Het politieke debat en het debat in LOVP e.d. is klaar; gaat natuurlijk altijd door maar is geen beletsel of

voorwaarde meer om te starten;

2) De financiéle verdeling is ook rond en met jullie gedeeld. Heb in essentie (weliswaar na rato) maar ook de

laatste wensen nog kunnen invullen.

3) Daarmee kan het geld ook beschikbaar worden gesteld aan in essentie de projectorganisatie en daarmee aan

de deelnemende diensten.

4) De governance vraagstukken binnen de politie komen aanstaande dinsdag tot een afronding.

5) Er is ook een beslissing geénomen om MIT en het HTC team in een gezamenlijke pand onder te gaan brengen,
wat natuurlijk goed nieuws is.

6) Daarnaast verkeert het keuzeproces voor begeleiding en ondersteuning voor het project in zijn eindfase. Er is

een bureau in beeld die hierop ingezet zou kunnen gaan worden

7) Er is nog wel ruis in onze omgeving met als nieuwste loot aan de stam van ‘dingetjes’ een wens van naar

verluidt het Landelijk parket en de Landelijke Recherche om het MIT tot enkel een intelorganisatie te maken

zonder tactische-operationele capaciteiten. Ik weet niet precies waar die geluiden vandaan komen, maar

hoor ze uit verschillende kanten. En omdat het ook tot zorg bij enkelen van jullie leidde, zeg ik het hier nog

maar eens onomwonden: Als dat idee al zou bestaan bij het landelijk parket en/of de landelijke recherche

dan is dat in het geheel niet aan de orde. Over wat het MIT is, wat we daarvan verwachten en hoe dat moet

samenwerken met andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van de criminaliteit, is uitgebreid
gesproken. Het ligt vast in de kwartiermakersopdracht en in brieven aan de Kamer. Dat en niet minder gaan

we bouwen. Het MIT, is die niguwe innovatieve aanpak en zal zijn eigen onderzoeken moeten kunnen

draaien.

8) De projectorganisatie is toe aan verandering. Het huidige model van kwartiermakers kan door allerlei

omstandigheden niet leveren wat in deze en volgende fase nodig is.

9) Er komt binnen het Ministerie een project Directeur-Generaal die het onderwerp afpakken en ondermijning
moet gaan doen.

10) De Kamer dringt erg aan op het nog verder verbeteren van het afpakken en hopen en verwachten dat ook

het MIT daarbij gaat helpen.
Het leek daarom verstandig om iets meer tijd te nemen en ervoor te zorgen dat we op 9 juli 2020:

a) Ten eerste de kwartiermakersfase echt kunnen afsluiten en daarbij met elkaar ook te kunnen evalueren of we

al vernieuwend genoeg bezig zijn geweest in de onderlinge samenwerking. We weten allemaal dat zoiets

geen sinecure is en vergt dat mensen van hoog tot laag het gevoel hebben dat ze ‘out of the box’ van ook

hun eigen belangen, samen kunnen bouwen aan een vernieuwend iets dat echte impact moet gaan hebben

op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De oorspronkelijke grondleggers van dit idee,
[| 512e |en| 5.1.28 | maakten zich aan tafel bij de Minister ervoor sterk dat we allen bereid

zouden moeten zijn hierin onbureaucratisch te werk te gaan en, boven onze eigen deelbelangen uit te

stijgen. Zijn we daar al?

b) Ten tweede ook de Inrichtingsfase MIT te kunnen doen starten. Ik zelf denk daarbij aan een fase die zo’n 2

jaar in beslag gaat nemen. De bedoeling is dat we vanaf 1/7 of 1/8 als dat beter uitkomt starten met een

dienstonderdeel i.o. met een eigen dienstleiding die de operatién (vliegende start) en da bouw- en

inrichtingsfase ontkleurd moet gaan leiden onder verantwoordelijkheid van de multidisciplinaire stuurgroep
MIT. In die dienstleiding komen mensen die van voldoende niveau zijn, die vrijgesteld zijn en die

verantwoordelijk worden voor het realiseren en laten functioneren van het MIT. Bij die dienstleiding komt de

verantwoordelijkheid voor de projectdriehoek van kwailiteit, tijd en geld. De tegenhanger hiervan is dat dan

ook zicht moet bestaan op grotere, of kleinere projectorganisaties in de deelnemende diensten zelf die

hierop aansluiten. Niet alles kan in alle organisaties door het MIT geregeld worden. Daar ligt een

verantwoordelijkheid voor ons allemaal.
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c) Daarnaast wil ik duidelijkheid kunnen geven over de wijze van besteding en verantwoording van de voor het

MIT beschikbaar gestelde middelen (dat is de structurele reeks van 85 mln euro; de overige 8 gaan zoveel

als mogelijk rechtstreeks naar hun bestemming toe). Wat blijft bij de projectorganisatie, wanneer gaat het

via een ibos-mutatie over naar de budgetten van de deelnemende diensten, hoe en waar moet de

verantwoording voor dit project worden ingericht, etc.

d) Ook de start kunnen markeren van de projectorganisatie voor de strategische kennis- entiteit die weliswaar

naar Vlissingen gaat, maar toch wat ruimer van geld voorzien kon worden dan oorspronkelijk gedacht.

e) De communicatieafspraken kunnen bespreken met als belangrijke mijlpaal een moment vanuit de

deelnemende organisatie, kort voor prinsjesdag. Dat is precies 1 jaar nadat het idee voor dit team op is

gekomen. Het is dan tijd om te laten zien dat het niet alleen een departementaal ding van de Minister is

maar dat dit iets is waar de deelnemende organisatie zelf oak in geloven. Bedoeling is dat we daarna met

goed gekozen en structureel volgehouden communicatie, periodiek berichten over (de ideeén achter) het

MIT. Er is namelijk meer te vertellen dan de zorgen van| 5.1.2e .

Voor mij is belangrijk dat we als stuurgroep ook voldoende houvast aangereikt krijgen om de voortgang van het

project goed te kunnen blijven bewaken; tegelijkertijd is het altijd onze bedoeling geweest dat we ruimte te laten

om te experimenteren en keuzes te maken waar we misschien later op terug moeten komen. Juist omdat het

innovatief is, moet deze organisatie in oprichting ook wat geimmuniseerd worden tegen al te rigide toegepaste

organisatieregels van de eigen deelnemende organisaties. Dat is natuurlijk als eerste voor de politie een uitdaging,
maar is net zo van toepassing bij alle andere deelnemende diensten. In jullie eigen beheer-, verantwoordingslijnen
en medezeggenschap zou ruimte gecreérd moeten worden om voor het MIT zo nodig anders te kunnen acteren dan

misschien normaal zou zijn als het een monodisciplinair onderdeel van je eigen organisatie zou zijn geweest.
Al deze punten kunnen in relatief compacte notities ten grondslag worden gelegd aan onze bespreking op 9juli a.s.

Hopelijk kan dan in die stuurgroep, al dan niet na aanpassing hier en daar van voorgelegde keuzes, dit

voorjaarsseizoen worden afgesloten met een startmoment van het MIT i.o. Als het erop lijkt dat dat lukt dan maken

we daar ook een klein communicatiemomentje voor in onze organisaties van.

5.1.26 | en [5.1.2e] zullen de meeste notities gaan voorbereiden. Ik reken opjullie bereidheid om waar dat

nog nodig is de stappen te zetten die in jullie eigen organisaties aan de orde zijn om optimaal te kunnen aansluiten

op deze organisatie in oprichting. Tijd is een factor voor ons allemaal en mij is duidelijk geworden dat jullie
kwartiermakers allemaal heel erg hun best doen, maar ze komen in tijd en capaciteit te kort. Zou mooi zijn als jullie

[ 5.1.2e |, mijn collega’s en jullie medewerkers kunnen helpen bij de eindspurt. Misschien door wat extra capaciteit
ter beschikking te stellen, of door het beslechten van wat gedoe binnen de eigen organisatie, of anderszins.

9 juli is het zo.

Met vriendelijke groeten,

5.1.26 |Frad, [S126], 5.1.20

5.1.28

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.n|/jenv
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Circa 400 MIT-specialisten erbij in aanpak ondermijnende criminaliteit

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van

circa 400 extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te

versterken. Het MIT kan dankzij investeringen van het kabinet uitgroeien naar een (inter)nationaal

opererend team dat zich gaat toeleggen op het blootleggen en frustreren van criminele structuren

en hun illegale verdienmodellen die onze samenleving dreigen te corrumperen. Verder wordt het

stelsel van Bewaken en Beveiligen verstevigd. In diverse wijken worden preventieve maatregelen

ingezet om criminele carriéres van jongeren te voorkomen. Ook worden projecten opgezet en

maatregelen onderzocht om crimineel vermogen beter in beeld te brengen en af te pakken.

Dat blijkt uit de brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede

Kamer heeft gestuurd over de nadere uitwerking van het breed offensief tegen georganiseerde

ondermijnende criminaliteit.
,Afschuwelijke gebeurtenissen met excessief geweld de afgelopen tijd

laten zien dat de georganiseerde ondermijnende criminaliteit nietsontziend is en draait om geldgewin

ten koste van alles wat ons lief is. Deze ondermijning van onze democratische rechtsstaat is absoluut

onacceptabel. De weg is nog lang, maar met inzet van alle instituties - van politie tot anderwijs
—

kunnen we dit stoppen. Oprollen, afpakken en voorkomen is onze inzet”, aldus minister Grapperhaus.

MIT

In april dit jaar is een begin gemaakt met de inrichting van het MIT door politie, Openbaar Ministerie

(OM), Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), Douane, Belastingdienst, Koninklijke
Marechaussee (KMar) en Defensie. De komende jaren zal het MIT uitgroeien tot een data-gedreven

team van 400 specialisten op het gebied van intelligence en digitaal, internationaal en financieel

toezicht, handhaving en in de opsporing. Het MIT richt zich op het blootleggen en duurzaam

verstoren van criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen. Dit doet het team door samen met

haar partners machtsposities van sleutelfiguren af te breken, crimineel vermogen af te pakken en

barriéres op te werpen tegen crimineel handelen en het verkrijgen van zwart geld. Daarbij wordt

internationaal geopereerd, met aandacht voor bron-, doorvoer- en bestemmingslanden van de

illegale drugsindustrie en voor logistieke knooppunten als havens en vliegvelden.

Het MIT opereert in aanvulling op - en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich met de

aanpak van ondermijning bezighouden. Ook met private partners, zoals banken en logistieke

bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot te

leggen en gezamenlijk barriéres op te werpen voor misbruik door criminelen.

Bewaken en Beveiligen

Lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, advocaten, agenten en journalisten - die in hun

werk in dienst staan van de rechtsorde - moeten hun beroep veilig en zonder angst kunnen

uitoefenen. Ook kroongetuigen moeten onder veilige omstandigheden hun rol kunnen vervullen.

Bescherming van deze personen is volgens minister Grapperhaus een voorwaarde voor het

functioneren van de democratische rechtsstaat en daarmee van essentieel belang in de strijd tegen

de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Over de hele linie wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen versterkt met capaciteit en middelen

bij de politie, het OM, de KMar en de Nationaal Codrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

(NCTV). Zo komt er voor verbeterde informatie-uitwisseling en advisering in totaal 80 fte bij, zodat

tijdig en passend beveiligingsmaatregelen kunnen worden getroffen bij dreiging, risico of de

mogelijkheid van geweld en tijdig kan worden op- of afgeschaald. Voor de uitvoering hiervan wordt

onder meer de politie versterkt met 120 fte, door in alle regionale politie-eenheden specialistisch

opgeleide ‘Bewaken en Beveiligen-teams’ in te stellen. Deze ‘flexteams’ zorgen voor meer slagkracht
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van de politie bij de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Verder wordt geinvesteerd in de politie

om 24 uur per dag cameratoezicht te kunnen uitvoeren, in persoonsbewaking door de KMar en in

andere innovatieve maatregelen, waaronder minder zichtbare beveiligingsmaatregelen.

Financieel opsporen

Het MIT gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het frustreren van criminele bedrijfsprocessen en

hun verdienmodellen. Ook zitten nieuwe instrumenten in het vat om beter zicht op crimineel

vermogen te krijgen. Zo moet straks het ‘vermogensdossier
’

in zaken waarin kan worden afgepakt

steeds actueel in beeld brengen welk vermogen een verdachte heeft, zodat scherper duidelijk wordt

waarop en op welke wijze beslag kan worden gelegd. Ook wordt er gewerkt aan een project om een

actueel vermogensbeeld te krijgen op openstaande hoge ontnemingen. Dat betekent een

intensivering voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om lastig vindbaar vermogen te

traceren, waarna het kan worden afgepakt. Verder wordt gewerkt aan het bevriezingsbeslag,

waarmee vermogensbestanddelen in de opsporing direct kunnen worden vastgehouden als er nog

een ontnemingsmaatregel open staat.

De mogelijkheden van ‘strafrechtelijke curatele’ worden onderzocht. Daarmee kan de rechter bij het

opleggen van een ontnemingsmaatregel de beschikkingsbevoegdheid van de veroordeelde over zijn

vermogen beperken. Door de onder toezichtstelling kan een (deels) niet geinde

ontnemingsvordering direct worden geind als een veroordeelde weer vermogen opbouwt. Verder

bekijken het OM en Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheden van maatschappelijke herbestemming

van afgepakt vastgoed. Voor burgers wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit zichtbaar

zodra afgepakt vastgoed een herbestemming krijgt die bijdraagt aan de leefbaarheid in hun

betrokken wijk.

Preventie

Voor de versterking van de preventieve aanpak in het breed offensief tegen georganiseerde

ondermijnende criminaliteit wordt in 2020 15 miljoen euro uitgetrokken. Zo zullen projecten

beginnen in acht gemeenten
- Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven,

Arnhem en Zaanstad —

waar kwetsbare jongeren het risico lopen af te glijden in het criminele circuit.

Voor 2021 en 2022 is er respectievelijk 15 en 10 miljoen euro beschikbaar voor verdere versterking
van de lokale (en regionale) aanpak. Minister Grapperhaus trekt met minister Dekker voor

Rechtsbescherming samen op met de andere departementen van OCW, BZK, SZW en VWS, de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Aanjaagteam Ondermijning in het wegnemen van

voedingsbodems voor ondermijnende criminaliteit door de aanpak van sociale problemen in steden

en buurten. Ook werkt minister Grapperhaus met staatssecretaris Blokhuis van VWS samen in het

tegengaan van normalisering van drugsgebruik.



Terugkoppeling directeurenoverleg anti-ondermijning 29-6-20

Aanwezig (via Webex)

tad] 512e || 512e |f 512e | [ | 512e || 512e |[  St2e | [siz],
5.1.2e 114 5.1.2e |, |_§1.2e | | 5.1.2e 1, | 6.1.26 || 6.1.2e |,

5.1.2e |] 5.1.2e

Mededelingen

buiten verzoek

0270



0270

Stand van zaken

MIT

[4 51.26 |: 9/7 volgende stuurgroep, dan wordt fysieke start van het MIT besloten,

1/8 of 1/9. Er komt een directieteam MIT in oprichting, dat wordt de nieuwe

projectorganisatie. Politie heeft belangrijke beslissingen genomen, voor 2 jaar aparte

plek onder korpsleiding. Ondertussen met partners structuur aan het verzinnen om 7

diensten en 3 ministeries samen te werken. wordt de eerste directeur van

het MIT.

B&B

aanstaande woensdag stuurgroep B&B. Daar ligt stuk over besteding incidentele

middelen dit jaar voor, heeft ook gevolgen voor structurele middelen. Goede graadmeter
voor in hoeverre wij op koers liggen richting 2021. Multidisciplinair platform in het leven

aan het roepen over investeren in kwaliteit van B&B.



To: Grapperhaus, F.BJ.-BD/AL[ 61.22 |@minjenvnl

Ce: 5.4.2 |, 6124 - BD/DRCL_5.1.2e |@minjenv.nl]; |_3.1.2e el s+] - BD/DGPenV/PPBTL_5.1.2e  |@minjenv.n]];
[ 5.1.2e |frf| 5.1.2e |, - BD/DRC/GC 5.1.2e I@minjenv.nl]; [5-1.2e jf}. [5-12e], -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] 5.1.2e |@minjenv.nij;|_ 5.1.2e hee -BDIDCOMC&RIL_8.1.2e  |@minjenv.ni]; [5.1.2
|

frft-2e

BD/DBO/JADVIES[._5.1.28  |@minjenv.nij;[ 5.1.2e
[|
9.1.2eb.1.2e BD/DBO[ 5.1.2¢ @minjenv.nl};[_5.1.2e -

BD/DCOMP8BI__5.12e  @minjenv.nl):|_ $.12e || §1.2e |[BDIDCOM/PaBl__§12e  |@minjenv.ni]
From; = (___[*[2. ~~} BD/DCOM/P&B

Sent: Wed 7/8/2020 5:26:17 PM

Subject: Bezoek MIT en (sacial)media donderdag 9 juli

Received: Wed 7/8/2020 5:26:18 PM

20200709 Programma bezoek Minister Graoperhauspdf

Beste Ferd,

Nog ter voorbereiding van (social)media rond het werkbezoek morgen-/donderdagochtend aan het Multidisciplinair
Interventie Team (MIT) deze mail. Het grootste deel van het werkbezoek is besloten, omdat er veel zaaksgevoelige
informatie aan de orde komt bij jouw gesprekken met mensen ‘van het eerste uur’ die nu betrokken zijn in de

opbouwfase van het MIT. Zie de bijlage voor het programma van het werkbezoek.

=> Wel kan] 5.1.2e 5.1.28 van het AD aan het slot van het programma rond 10.45u aanhaken. Zoals bekend

werkt| 5.1.2e |aan een groter verhaal over jouw breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, dat

verschijnt op 12 september in een speciale uitgave van het f+24 over een jaar na de moord op
€ |kan morgen hiervoor nog het afsluitende stuk meepakken waarbij jij nog een kort gesprek voert met

de mensen van de politie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst, zonder dat deze personen bang zijn dat

ze daarmee zaaksgevoelige informatie prijsgeven.

$.1.2e ||5126] - 5.1.26 [MIT - geeft graag nog afloop van het werkbezoek nog een

nadere toelichting aan | 5.1.2e | over de opbouw van het MIT. Daarbij zal mogelijk ook nog aansluiten:

[| 51.2e ]van de politie, die jij tiidens het werkbezoek ook spreekt over de bouw van het ‘data ware house’

voor het MIT. | 5.1.2e |verwacht _5.1.2e |goed te kunnen bijpraten zonder dat daarbij dingen in de krant

komen die herleidbaar zijn naar zaken.

=> Vanuit DCom hebben we een video voorbereid over het MIT. Hierin zit onder meer ook van de

politie, die jij zelf dus spreekt tijdens het werkbezoek over de bouw van het ‘data ware house’. Ons voorstel

is om de video na afloop van het werkbezoek te plaatsen op onze website (rijksoverheid.nl) en het plan is

dat de betrokken organisaties dat dan ook doen. Via social (Twitter en LinkedIn) kun jij naar de video

verwijzen nav je bezoek en opgedane indrukken in gesprekken met mensen van het eerste uur van het MIT.

Morgen zal 5.1.2e  |je via de social media-appgroep het voorstel voor Twitter en LinkedIn voorleggen met

de video. Hierbij alvast wat informatie/bouwstenen, maar het lijkt ons goed om de precieze tekst aan de

hand van je indrukken tijdens het werkbezoek te vervolmaken:

« Het MIT zal de komende jaren uitgroeien tot een team van 400 specialisten dat in aanvulling op

bestaande diensten uniek wordt als het gaat om kennis/data op terrein van digitaal, internationaal en

financieel toezicht, handhaving en opsporing.
« Door onder meer het bouwen van het Data Ware House (met expertise van alle betrokken partners) zal

het MIT criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen blootleggen, verstoren en oprollen. Dit doet het

team door samen/met haar partners machtsposities van sleutelfiguren af te breken, crimineel vermogen

af te pakken en barriéres op te werpen tegen crimineel handelen en het verkrijgen van zwart geld.
« Het werkbezoek is ook niet voor niets op locatie bij de afdeling luchtvaart van de Dienst Infra van de

landelijke eenheid op Schiphol, want het werk van het MIT is internationaal, met aandacht voor bron-,
doorvoer- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en voor logistieke knooppunten als

havens en vliegvelden.
e Kortom, het MIT opereert in aanvulling op

- en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich

met de aanpak van ondermijning bezighouden. Maar ook met private partners, zoals banken en

logistieke bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot

te leggen en gezamenlijk barriéres op te werpen voor misbruik door criminelen.

Groeten,
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0271



To:

From:

Sent:

Subject: FW: contractvoorstel ondersteuning MIT juli en augustus 2020

Received: Mon 7/13/2020 1:52:03 PM

20200708 Contractvoorstel ondersteuning MIT 0.9.pdf

CVs 5.1.5 E MIT 1.0. pdf

Met vriendelijke groet,

fr5129)0](8128)
§.1.2e

Politie | Kerpsstat

sje Se

Van;| 5.1.28 | [ 5.1.2¢ | 5.15

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:13

Aan: [51 (5126)
ce:[512]
Onderwerp: contractvoorstel ondersteuning MIT juli en augustus 2020

Beste

Bij deze een voorzet voor het contractvoorstel voor tijdelijke ondersteuning in julien augustus 2020 door[ 51.5 |tbv het MIT.

Vooralsnog heb ik:
Algemene inkoopvoorwearder|5.1.5 _ als uitgangspunt genomen

Is de contracterende juridische eenheid: Politie (tbv het MIT)

Bel me graag even zodra je deze ontvangen hebt zodat ik kan ondersteunen om de administratieve afhandeling en de benodigde
informatie vanuit de Politie

Groet,

5.1.2e

5.1.5

e-mail: | 5.1.26 a 518

tel:| 5.1.2e |

5.1.5

| 5.1.2e
| 512e jal 5.1.5

won nen nen nnnnennennnnene Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en by lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelyjk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellik te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.



To: [ 5.1.2e |@om.nl'<q_ 5.1.2e |@om.nl>"[_ 5.1.2e |@om.nl'q 51.2e |@om-nl>};| 5.1.2e |@mindefnl'
< 5.1.28 @mindef.nl>"[ 5.1.28 @mindef.nl' + 5.1,2e @mindef.nl>]; 5.1.2e  |@belastingdienst.n!’
<_5.1.2e _ |@belastingdienstnI>]___—-5.1.2e~—— |@belastingdienst.nI'<q_—5.1.2e ~——|@belastingdienst.nI>];

5.1.2e belastingdienst.n!' @belastingdienst.nl>"[__5.1.2e |@belastingdienst.nl' <_5.1.2e |@belastingdienst.nI>];
5.1.26 belastingdienst.n!' @belastingdienst.nl>']_ 5.1.28 | @belastingdienst.nl'<__ 5.1.2 belastingdienst.nl>];

S12e]] 5.1.2e ](5.12e|)]  §1.2e — |@politie.nl]:| 51.2e| §.1.2e6.1.2e  |@politie.nl[ _5-1.2e —_ |@politie.n1];
(_51.2e  |@belastingdienst.nl)' {__5.1.2e |@belastingdienst.nI>"[512||_5.12e |](__5.1.2e |@belastingdienstnl)’
<5.1.28 |@belastingdienst.nl>]
Ce 3.126

£2] 1 BorOspen vepart_#13_Jaminen [_S12e| [512e -

BD/DGPenV/PPBT/PBO| 5.1.28 l@minjenv.nl]; 54 2e 412) - BD/DGPenV/PPBT/PBOL5-1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e

fi24| 5.12e |@politient;[ 5.1.2e  |@belastingdienstnl']__5.1.2e _ |@belastingdienst.nl];
| 5.1.2e | {1} [5.1.2e] -

[__8.12e
(ti
BD/DGPenV/PPBT/PBOL 5.12e  (@minjenv.ni];[_5.12e |, fra) [ 5.12e

|

- BDIDRC/GC @minjenv.nl]

From: 5.1.2e |$19} [592]. - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Wed 8/19/2020 11:55:34 AM

Subject: Stuurgroep MIT 28 augustus

Received: Wed 8/19/2020 11:55:35 AM

Collega’s,
Leek mij goed om jullie een update te geven van hoe ik in de afgelopen tijd gevaren ben en waar ik nu sta.

In de afgelopen twee weken heb ik met jullie allemaal gesproken en inmiddels ook kennisgenomen van de

vorderingen van[ 54.5 |Daarnaast heb ik met een paar direct betrokkene gesproken uit de omgeving van de

kwartiermakers. Als mijn interpretatie van die gesprekken klopt dan lijkt zich een gedragen beeld over het verdere

verloop af te tekenen en ook wat er uit de eerst volgende stuurgroep zou moeten komen. Ik ben nu bezig om een

en ander op papier te krijgen en zal bij wijze van tussenstap aanstaande maandag nog een moment inlassen met

de mensen die jullie vanuit jullie organisaties, als stuurgroeplid adviseren. Dat kunnen de kwartiermakers zijn, maar

ook anderen. Wie dat precies zijn laat ik graag aan jullie over maar al deze mensen worden aanstaande maandag

op een Corona verantwoorde locatie op het Ministerie uitgenodigd om de notitie voor de komende stuurgroep door

te spreken.| 5.1.2e Jen[ 5.1.2e ][ 5.1.2e | komen bij jullie medewerkers hiervoor op de lijn.
De lijn die zich uitkristalliseert maar waar we zeker nog goed met elkaar over moeten spreken is de volgende:

1) Er begint een nieuwe fase van ongeveer twee jaar die we de bouwfase kunnen noemen. Er is een

programmastructuur nodig om viiegende start en het bouwen van een staande organisatie mogelijk te

maken, cq te borgen. In de komende tijd gaat die programma-structuur geleidelijk aver in een staande

organisatie.

2) Het MIT kan niet nu al ‘lock, stock and barrel’ in één van de deelnemende organisaties worden ondergebracht.
Het MIT als ‘multi-agency’ samenwerking vergt uiteindelijk een wettelijke basis en in de tussentijd een

deugdelijk fundament als multi-agency samenwerkingsverband. Het werken aan een wettelijke basis gaat
twee jaar in beslag nemen. Voortouw komt bij JenV te liggen maar evident samen met de partners. In de

tussentijd is er op een aantal terreinen behoefte aan juridisch deugdelijke afspraken rondom dit

samenwerkingsverband. Dat gaat het karakter krijgen van een instellingsbesluit van drie Ministers. Het

opstellen en maken hiervan zal door JenV in gezamenlijkheid met de drie deelnemende ministeries en hun

betrokken diensten.

3) Consequentie hiervan is dat de ‘lijnverantwoordelijkheid’ over het MIT in gezamenlijkheid dient te worden

uitgeoefend door de deelnemende diensten in de gezamenlijkheid van een hoog-ambtelijke stuurgroep. De

programmaleiding MIT ontvangt zijn mandaten vanuit die stuurgroep en legt verantwoording af aan die

stuurgroep die dat op zijn beurt weer doet aan uiteindelijk de Minister van JenV.

4) De te maken financiéle afspraken zullen deze structuur moeten weerspiegelen, waarbij de formele lijnen dus

blijven zoals zijn maar dat de deelnemende organisaties voor wat betreft het samenwerkingsverband MIT

daarbovenop met elkaar afspreken dat er een tweede, integrale lijn over het MIT via de programmaleiding
MIT in de stuurgroep tot bespreking en besluitvorming komt.

5) Daarnaast is het ook duidelijk dat als het om het operationele werk van het MIT zelf gaat, het van groot

belang is dat we waar maken wat onze ambitie is en dat we het MIT niet laten dubbelen maar daadwerkelijk
aanvullende capaciteit laten zijn met zijn eigen invalshoek (verstoren van criminele

werkprocessen/organisaties). Om dat te borgen en om te borgen dat wat in het MIT gebeurd voldoende

samenhang heeft met wat elders operationeel gebeurd in de deelnemende diensten, lijkt het zinvol te zijn
om met een soort opdrachtsgeversoverleg/stuur- en weegploeg achtig iets te gaan waarin alle deelnemende

diensten op het hoogst mogelijke operationele niveau vertegenwoordigd zijn. Hier komt ook de gezagslijn
van het OM op het MIT tot uitdrukking. Het lijkt niet voor de hand te liggen om dat in dezelfde hoog-

ambtelijke stuurgroep te beleggen maar separaat te organiseren.

6) Tenslotte lijkt er een gedeelde behoefte te zijn om bij het bouwproces van het MIT, de programmaleiding van

het MIT gebruik te kunnen laten maken van een soort klankbordgroep/adviesgroep -_ 5.1.5 Jnoemt dat

een ontwerp-autoriteit- waarbij uit de verschillende organisaties mensen vertegenwoordigd zijn die als spin
het web van hun eigen organisaties kunnen functioneren en/of die vanuit ean breed begrip van het eigen
werk ook goed kunnen beoordelen hoe bouwvocrnemens in het MIT wel of niet goed zouden uitpakken in
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hun respectievelijke organisaties. Evident zijn de stuurgroepleden degenen die hun eigen organisaties ertoe

aanzetten om in samenwerking met de programmaleiding MIT bij te dragen aan de best mogelijke inrichting
van het MIT en de best mogelijke verbinding van het MIT (operationeel en organisatorisch) met de

deelnemende organisaties, en dat geschiedt ook, maar in de praktijk lijkt het behulpzaam als daar anderen

uit de eigen organisaties al eerder bij dat soort vraagstukken betrokken zijn, bijvoorbeeld via zo’n

adviesraad/klankbordgroep.

7) Het lijkt ook op draagvlak te kunnen rekenen dat de benoemingen voor de programmaleiding MIT, zeker nog

in de bouwfase dient uit te gaan vanuit gezamenlijkheid van de hcog-ambtelijke stuurgroep MIT. Doel van

de komende stuurgroep zou dan ook moeten zijn dat we zo’n benoemingsproces op gang brengen en zo snel

als redelijkerwijs mogelijk tot een afronding weten te brengen. Ik denk op dit moment nog na over hoe zo’n

proces in de gezamenlijkheid van de stuurgroep gebracht zau kunnen worden. Ik hoop daar maandag een

voorstel voor te kunnen doen en met jullie mensen te kunnen bespreken voordat we het in de stuurgroep
aan de orde stellen.

8) Niet onbekend, maar toch ook wel weer een eyeopener voor mijzelf is de gewaarwording dat wij als

stuurgroep ook echt nog werk te verzetten hebben op de missie en visie rondom het MIT. Natuurlijk hebben

wij overeenstemming in de macro-woorden van politieke documenten over wat de bedoeling van het MIT is,
maar wat dat nou concreet betekent en hoe dat in de praktijk eruit zou moeten zien daar zijn de beelden

nog best divers over. En als die aan de stuurgroep tafel divers zijn, dan is het niet gek dat ze verderop in

onze organisaties nog diverser worden en voordat je het weet gaan we als organisaties divergeren ipv

convergeren op het doel wat ons voor ogen staat met MIT als onderdeel van de aanpak van de

ondermijning.
Ik kom vrijdag met stukken voor de conceptbespreking op maandag en hoop de stukken voor de stuurgroep dan

maandag of uiterlijk dinsdag definitief te kunnen verspreiden.
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To: 5.1.20 | fap [size] -BO

meenCe: §.1.2e | $12] |5.12e] - BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e |@minjenv.nl];[_8.1.2e| {1} [$.12e| -

BD/DRCIGC[—§.1.2e  |@minjenv.nl]
From: ta] pte - BD/DGPen V/PPBT

Sent: Thur 8/27/2020 3:10:54 PM

Subject: FW: sturing op de MIT operatien

Received: Thur 8/27/2020 3:10:55 PM

Oodrachtformulering sturing operatic MIT.doc

[48126],
Heb hier nog even met over doorgesproken.
M.b.t. tot de door het OM voorgestelde aanpassingen/aanscherpingen zoals hieronder in rood weergegeven kan ik

het OM wel volgen.
We hebben in de sessie van afgelopen dinsdag gezamenlijk vastgesteld dat het wenselijk en noadzakelijk is dat we

het concept van de operationele aansturing van het MIT even apart zetten.

rood gemarkeerde teksten laten naar het oordeel van het OM ruimte voor de redernering datDe door |

programma verantwoordelijken(net als de andere 3 rollen) in een directe lijn onder de verantwoording van de (hoog

ambtelijke) stuurgroep functioneert. Als die programma verantwoordelijke dan ook (zie tweede rood gemarkeerde

teksten) het MIT operationeel aanstuurt ontstaat mogelijk het beeld dat de ambtelijke stuurgroep zelf de

operationele sturing op het MIT via deze tweede rol op zich neemt.

Dat is - zoals je zelf al zei- niet realistisch en ook niet wenselijk omdat het zeker ook in deze fase ook nog veel gaat
om afstemming met de andere diensten. Daar is dus een ander gremium voor nodig, bijvoorbeeld het OSO of het

MT Operatien MIT.

Maar dat moet nog worden uitgewerkt.

Samengevat:
De wens van het OM om de scheiding zoals die in de stukken is aangebracht tussen ontwikkeling/bouw enerzijds en

operatie/vliegende start anderzijds consequent door te zetten begrijp ik.

De voorgestelde aanpassingen zijn in dat licht at mij betreft ok.

Kanttekening: er is wel ap korte termijn behoefte aan een nieuwe vorm van operationele sturing dus enige haast is

wel geboden bij de uitvoering van de opdracht zoals die door het OM is geformuleerd.

Bij de ontwikkel-opdracht zelf heb ik geen echte opmerkingen anders dan het OM er goed aan doet dit in een soort

workshop te doen (kan prima mat| 815} en omafte spreken dat wij daarbij zijn. Dit is namelijk tegelijk een

wezenlijk deel van de governance zoals die straks in het instellingsbesluit moet komen.

5.1.2e

"5.1.28 ,qrptze FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:04

1.£2}, - BD/DGPenV/PPBT ;

[5.1.2e|, - BD/DRC/GC

Onderwerp: sturing op de MIT operatien

|.

- BD/DGPenv/PPBT

Heren,

Dank voor het overleg gisteren en goed te horen dat we elkaar vinden in de behoefte om de sturing op operatie van het MIT nader

te laten uitwerken door het OM samen met de betrokken operationele diensten.

In dat kader is het belangrijk dat teksten in de stukken voor de asg vrijdag die multi-interpretabel zijn, aangescherpt zouden

moeten worden.

De knip tussen bouwen en beheren aan de ene kant en de sturing van de operatie aan de andere kant is essentieel om scherp en

duidelijk te markeren.

Wij zien aan de kant van het bouwen en beheren (financien en ontwikkelopgaven) het programmateam opereren met een directe

verantwoordingslijn naar de hoogambtelijke stuurgroep.

Aan de kant van de sturing op de operatie kennen jullie ons voorstel voor een MT operatien waarin alle zes diensten

vertegenwoordigd zijn, dat door het OM wordt voorgezeten en waarin de afstemming cq. aansluiting met de moederorganisaties

plaatsvindt.

In dat kader vragen wij aandacht voor de volgende twee passages uit de nota “samenstelling en benoeming programmateam”:
Het voorstel, op advies van|__5:'-5 _| is een vierhoofdig kernteam te benoemen. Die groep, gerekruteerd uit de deeInemende

organisaties, en met het mandaat van de hoog-ambtelijke stuurgroep wordt verantwoordelijk gemaakt voor het te bereiken

resultaat, binnen de afgesproken tijd en binnen de afgesproken kaders. Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen die ze nodig

hebben, de bestedingen doen die ze nodig vinden en de afspraken met partners binnen en buiten de deelnemende organisaties

maken die zij nodig vinden. Ze doen dat onder mandaat van de dee/nemende organisaties, verenigd in de hoog-ambtelijke

stuurgroep. Aan die stuurgroep leggen ze ook verantwoording af over de voortgang van het project. Er is geen andere

verantwoordingslijn voor dat programmateam dan naar de stuurgroep. Ongeacht uit welke organisatie ze komen, voor de duur van

--

-rogramma-/bouwfase zijn enkel verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep.
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Om de knip tussen bouwen en beheren enerzijds en de sturing op de operatie anderzijds te markeren zou aan de laatste zin

moeten worden toegevoegd: ten aanzien van de ontwikkelopgaven en definancién.
In de volgende passage zouden mutatis mutandis de rode passages moeten vervallen.

Rol 2:

Aansturing operatie (vliegende start en nieuwe zaken), opbouw operationele organisatie, bouwen en inrichting vernieuwende

aanpak opsporing door het MIT, afstemming en samenhang met aanpalende opsparingsdiensten en andere betrokken organisaties.

Hier worden de aansturing van de operatie en de afstemming en samenhang met aanpalende opsporingsdiensten en andere

betrokken organisaties aan rol 2 toegeschreven.

Ook hier dient de knip toegepast te worden en zou rol 2 opdrachtnemer zijn van het MT cperatien en binnen de commanders

intent van dit gremium de operatie moeten inrichten en organiseren.

Dan hierbij zoals vanochtend besproken nogmaals ons aanbod om als OM samen met de operationele diensten de uitwerking van

de operationele sturing ter hand te nemen.

Dat zou kunnen door in de asg van vrijdag het volgende af te spreken / opdracht aan het OM vast te stellen zoals voorgesteld in de

bijlage.

Groeten,

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie
Ddok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

5.1.2

5.1.26

5.1.2 om.nl

WwWW.om.n

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Opendaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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Opdrachtformulering sturing operatie MIT

Doel

Dit A4 is een aanzet om de sturing op de operatie van het MIT vorm te geven. In het op te leveren

operationeel sturingsconcept dienen in ieder geval onderstaande elementen te worden uitgewerkt.

Vooraf

e De sturing op de operatie van het MIT wordt gezamenlijk uitgewerkt door alle in het MIT

deelnemende operationele diensten;

e Het OM vervult hierbij de trekkende rol vanuit haar positie als gezagsdrager op de

opsporing;

e Het streven is een uitgewerkt voorstel ten aanzien van de sturing op het MIT in de volgende

ambtelijke stuurgroep te agenderen;

e In het operationeel sturingsconcept worden ervaringen van staande

samenwerkingsverbanden, bovenregionale samenwerking en de viiegende start

meegenomen;

e Met het door de ambtelijke stuurgroep vastgestelde operationeel sturingsconcept gaat

worden gestart, er is ruimte om het concept vanuit de ervaring bij te stellen.

Elementen

1. Het zwaartepunt van de sturing moet op operationeel niveau belegd worden;

2. Deverhouding van de MIT-operatien tot de operatien van de deelnemende diensten;

3. Een (strategische) toets op MIT —-waardigheid van de te ontplooien operatien;

4. Verhouding operationele sturing tot de programmateam rol op operatien (opdrachtgever-

opdrachtnemer);

5. Juiste mandaat/mandatering op inhoud;

6. Uitwerking escalatielijnen.
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To: 5.1.2e  |f12,[ 61.2e
| -BD/DRC/GC[__5.1.2e minjenv.nl]; | 5.1-2e |, {12} [5120],-

BD/DGPenV/PPBT/PBO _5.1.2e  |@minjenv.ni];[512], | 5.1.2e | (5.12e|)1 5.1.2e  |@politie.nl]; (5.1.2e
| #12}. Brad. -

BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e |@minjenv.nl]
From: —[5-1.2¢], van der - BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Wed 9/23/2020 8:20:52 AM

Subject: RE: aanzet stand van zaken MIT

Received: Wed 9/23/2020 8:20:53 AM

Hi,
Goed bezig [5.1.28]! Een aantal suggesties:

- Er is gezamenlijk inzicht in de mogelijkheden voor gegevensdeling tussen alle organisaties in het MIT;
- Misschien is het hoed te verwijzen naar een aantal viiegende start casussen die door meerdere organisaties

gezamenlijk worden opgepakt. Dat maakt het wat ‘operationeler’. Hoewel ik geen inzicht heb in de geboekte
resultaten.

Ik zie dat het stafoverleg vandaag plaatsvindt. Weet niet of dit bericht (te) laat komt.

Groet,
5.1,2€

Van:| 612e fr, §.1.2e
|,-BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 20:11

Aan: [5:2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2¢,[ 5.1.26 |(5.1.2e],)';
b+2],412] - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: RE: aanzet stand van zaken MIT

5
ir

Goed hoor!

Aantal suggesties:
vMisschien bij inleiding vermelden wanneer duidelijk werd dat er structureel geld kwam (want voor 2020 een

bijdrage van 15 mIn.).
v Daarna werd MIT uitgebreid met Belastingdienst dus van 5 naar 6 organisaties (succes).

Vv De datum en wijziging van onderbrenging MIT onder LE naar KL niveau.

¥ Aanvullen met stavaza werkgroep informatiedeling. Zijn daar al mijlpalen? Inzicht in wat er nu gedeeld kan

worden bijvoorbeeld.

2e],- BD/DGPenV/PPBT/PBO <__5.1.2e —|@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 20:01

Aan: [512|,[ 5.1.2e ](5.1.2e])'q §.1.2e — |@politie.nl>;[_5.1.2e |,64 [ 5.1.2e |, - BD/DRC/GC< 5.1,2e @minjenv.nl>:

.[12, van der-BD/DGPenV/PBT/PBI< ——_5.1.2e |@minjenv.nl>;] 6.1.2 |,9+24 412] - BD/DGPenV/PPBT

541.2e54 2¢|, 124, 61.2e | BD/DGPenv/PBT/PBI; |5.1.2e|

Onderwerp: aanzet stand van zaken MIT

Dag | 5.1.2e le [5126],
Hierbij een aanzet voor een factsheet m.b.t. de stand van zaken MIT. Deze is bedoeld voor het stafoverleg met de minister.

Inleiding
- De motie Heerma/Dijkhoff die n.a.v. de APB is aangenomen met 145 leden verzoekt de regering om te bezien hoe en op

welke termijn een multidisciplinair interventieteam kan worden ingericht met de (wettelijke) mogelijkheid am informatie

te delen zodat doorzettingsmacht ontstaat.
- Het bouwen van een nieuw en innovatief team van honderden specialisten afkomstig uit 6 organisaties is complex en kost

tijd.
- Organisaties hebben verschillende culturen, werkwijzen en belangen. Het samensmelten tot een gemeenschappelijk team is

een complexe opgave die zorgvuldigheid vergt in de onderlinge afstemming.
Waar staan we nu?

- De kwartiermakers hebben een Plan van Aanpak (februari) en een Projectplan (mei) voor de besteding van de eerste

incidentele gelden opgesteld.
- Vanaf april jl. zijn de eerste mensen bezig met de vliegende start en de bouw van het MIT.

- Er is tijdelijke huisvesting gevonden voor het bouwteam inl. 515 | In 2021 zal het MIT verhuizen naar een locatie in

5 | Hier zullen zij samen met het Team High Tech Crime (THTC) van politie worden gehuisvest.
- Find september/begin oktober wordt het MT MIT benoemd door de stuurgroep MIT. Het MT opereert ontkleurd en met

mendaat. Het MT zal verantwoordelijk zijn voor de bouw en operatie van het MIT.

- Naar verwachting zullen in oktober de eerste vacatures voor de bouw van het Datawarehouse worden vervuld.
- Door uw ministerie wordt gewerkt aan een ministerieel instellingsbesluit. Daarnaast onderzoekt een werkgroep de

mogelijkheden de gewenste informatiedeling in het MIT.

Graag verneem ik jullie op- en aanmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Beleids medewerker
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Polit Iheidsregio
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

1,

s

fa sores
een

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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[5.12e]|, - BD/DGPenW/PPBT/PBO[ _5.1.2e  |@minjenv.ni];[__5.12e | fia} [5.1.2e |, -To: [5.1.2¢|,
51.206.1.2e  |- BD/DGPenViPBT/PBII 5.1.2¢ @minjenv.nl];D/DRCIGCL__5.1.2e  |@minjenv.ni]; [5-4.2¢], F*24,

BD/DGPenV/PPBT[__5:1.2e |@minjenv.nl]
From: f12¢,[ S.4.2e | (5.1.2e])
Sent: Wed 9/23/2020 8:58:10 AM

Subject: Antw: aanzet stand van zaken MIT

Received: Wed 9/23/2020 8:58:24 AM

Hoi

Ook ik vind het mooi. Nog een paar aanvullingen:

Ik zou benadrukken dat de bouw van een team van 6 organisaties in de veiligheidsketen nog niet eerder is gebeurd en dat

alleen daarom al het fundament leggen zeer zorgvuldig moet gebeuren want dit soort dingen kun je niet eerst laten

mislukken om het daarna nog een keer proberen op te bouwen.

In oktober en november gaan er vacatures wit voor datawarehouse maar ook voor intell en voor een beperkt aantal

opsporingsfuncties vanuit de politie. De politie heeft inmiddels al4 software engineers aangenomen tbv het datawarehouse.

Ook MKB Belastingdicnst is al mensen aan het werven. De Kmar heeft 8 vacatures uitgezct voor het projecttcam maar ook

2 voor DCC biyvoorbeeld die gekoppeld zullen worden aan het MIT. Dat betekent dat naar verwachting begin volgend jaar

operationeel gewerkt kan worden binnen het MIT.

Wellicht is nog te zeggen dat in de werkgroep informatiedeling de afgelopen periode zeer veel overleg is geweest om

elkaars intell wereld en toepasselijke regelgeving goed te doorgronden om zo ook te kunnen beoordelen waar de voetangels
en klemmen kunnen zitten in de samenwerking.

M

Van:| 6.1.2e | @minjenv.nl
Datum: 22 september 2020 om 20:01:22 CEST

Aan: [512][
6120 |{612°]) [§12e

 \@minjenvnl | 612e  (@minjenv.nl [612° |@minjenv.nl
Onderwerp: aanzct stand van zaken MIT

I>

Dag| 5.1.28 le [5-1.2e],
Hierbij een aanzet voor een factsheet m.b.t. de stand van zaken MIT. Deze is bedoeld voor het stafoverleg met de minister.

Inleiding
- De motie Heerma/Dijkhoff die n.a.v. de APB is aangenomen met 145 leden verzoekt de regering om te bezien hoe en op welke termijn een

multidisciplinair interventieteam kan worden ingericht met de (wettelijke) mogelijkheid om informatie te delen zodat doorzettingsmacht ontstaat.

- Het bouwen van een nieuw en innovatief team van honderden specialisten afkomstig uit 6 organisaties is complex en kost tijd.
-

Organisaties hebben verschillende culturen, werkwijzen en belangen. |let samensmelten tot een gemeenschappelijk team is een complexe oogave die

zorgvuldigheid vergt in de onderlinge afstemming.

Waar staan we nu?

- De kwartiermakers hebben een Plan van Aanpak (februari) en een Projectolan (mei) voor de besteding van de eerste incidentele gelden opgesteld.
-Wanaf apriljl. zijn de eerste mensen beziz met de vliegende start en de bouw van het MIT.

- Er is tijdelijke huisvesting gevonden voor het bouwteam in Gorinchem. In 2021 zal het MIT verhuizen naar een locatie in Houten. Hier zullen zij samen met

het Team High Tech Crime (THTC) van politie worden gehuisvest.
-Eind september/begin oktober wordt het MT MIT benoemd door de stuurgroep MIT. Het MT opereert ontkleurd en met mandaat. Het MT zal

verantwoordelijk zijn voor de bouw en operatie van het MIT.

- Naar verwachting zullen in oktober de eerste vacatures voor de bouw van het Datawarehouse worden vervuld.

- Door uw ministerie wordt gewerkt aan een ministerieel instellingsbesluit. Daarnaast onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden de gewenste

informatiedeling in het MIT.

Graag verneem ik jullie op- en aanmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

sdk —
seve seeeeseon tu eesennvssenaeeesntnaeeesnsnmeaesssenees

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan mformatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aausprakeliykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met usico's verbouden aan het

elcktronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

wane n enn e nen enense nn en ene Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en by lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresscerde(n) en zij dic van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vermetigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De

geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to

whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of

the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message m error, please notify the sender without delay and delete the L-mail message

(including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and

phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the

Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet [>| security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient.
The recipient concerned will not be notified.
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To: §.1.2e |@nhtcu.nl'] 5.1.2e |@nhtcu.nl]

Ce: 1 5.1.2e |- BD/DCOM/C&RIL_5.1.2e  |@minjenv.ni]; [5.1.2¢ | $1}, [5.1.2e], -

5.1.2e
|,

$124 [5BD/DGPenV/PPBT/PBO|_5.1.2e  |@minjenv.nl]; i -BD/DGC-19] 5.1.2 |@minjenv.nl]
From: [p+2be - BD/DCOM/P&B

Sent: Tue 9/29/2020 12:01:50 PM

Subject: FW: Persbericht bencemingen

Received: Tue 9/29/2020 12:01:51 PM

Benoemingen MT MIT 02102020.docx

Hoi [528]
Zojuist nog even met[5.1.2e] en gesproken. Het lijkt ons goed om elkaar deze week —

morgen?
— te spreken over

versterking voor jou/communicatie vanuit MIT. Kun je ook gelijk kennismaken met[5.1.2e |, zie de cc, of ken je haar

al?

Groeten,
5.1.2e

5.1.26 5.1.2e

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.28 @minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 13:45

e *]Dit is mijn idee en voorstel. Ik sta er nog steeds achter maar aan jouom|
5!

te overtuigen......**!

Groeten, |9.1.2¢

Van: [5.1 26]| 5.1.26 |< 5.1.2e @nhtcu.nl>

Datum: dinsdag 29 september 2020 om 11:52

Aan: fo bee | BD/DCOM/P&B" < 5.1.2¢ @minjenv.nl>

Onderwerp: Persbericht benoemingen

Alles wel?

Ik heb een eerste opzet gemaakt voor het persbericht over de benoemingen voor aanstaande vrijdag.

Het zou mooi zijn als dat vanuit jullie uitgaat met daarin een quote van Ferd.

Kijker even naar en roep watje wilt.

Grtz,|5.1.2e
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0280

MIT zet volgende stap in strijd tegen georganiseerde ondermijnende

criminaliteit met benoemingen Managementteam.

De totstandkoming van het MIT (Multidisciplinair Interventieteam) krijgt verder vorm met de

benoeming van drie van de vier beoogde leden in het MT. Deze leden zullen gaan sturen op

de dagelijkse gang van zaken bij het MIT en de organisatie verder vorm gaan geven. In de

strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is het Multidisciplinair
Interventieteam (MIT) sinds de vliegende start in april actief. Zeven organisaties (OM, Politie,

FIOD, KMar, Defensie, Douane en Belastingdienst) bouwen met elkaar aan een

multidisciplinair data-gedreven innovatief team.

Nog deze maand worden de eerste vacatures voor het MIT opengesteld. In eerste instantie

zal het gaan om software-engineers en datascientists om een datawarehouse op te tuigen
met expertise van alle betrokken diensten. Het MIT moet ervoor gaan zorgen dat alle

partners in de opsporing, toezicht en handhaving sneller kunnen schakelen. Hierdoor

worden straks machtsposities van sleutelfiguren in de onderwereld en hun criminele

facilitators die zich begeven in de bovenwereld beter opgerold, hun crimineel vermogen

afgepakt en ook meer maatregelen genomen om barriéres op te werpen om verder

crimineel handelen te voorkomen.

Minister Grapperhaus:
‘

Ik heb mij bij de Voorjaarsnota hard ingezet om geld vrij te maken

voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een onderdeel daarvan is de oprichting van

het MIT dat zich steeds meer vorm krijgt. Etc etc.

Ik ben erg blij met de benoemingen in het MT. Met de kennis en kunde van deze personen

heb ik er alle vertrouwen in dat de aanpak van ondermijning succesvol zal zijn binnen het

MIT en heb alle vertrouwen in de verdere opbouw.

Het MIT kan gezien worden als een innovatieve start-up die een weg zoekt naar een

organisatieverandering voor alle zeven deelnemende organisaties. Het team moet flexibel

zijn en telkens wordt ingericht aan de hand van de benodigde deskundigheid die past bij de

vormen van ondermijning die spelen in allerhande verschillende vraagstukken. Dit vraagt

onder andere ook om flexibilisering van bedrijfsvoering (integraal) en passend leiderschap.
Met de benoemingen in het MT is hier rekening mee gehouden. De leden zijn afkomstig uit

de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase die naar

verwachting twee jaar in beslag neemt.

Het MT zal bestaan uit vier personen met sleutelrollen voor de verdere bouwfase van de

nieuwe organisatie.

Voor de functie van overkoepelend MIT verantwoordelijke is ..... benoemd. In deze rol zal ...

zich bezighouden met de visie & strategische sturing op de resultaten van het MIT en is

eindverantwoordelijke.
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De tweede functie in het MT is die van verantwoordelijke lopende operatie. In deze rol gaat

het om de dagelijkse sturing op de resultaten van intelligence, toezicht & handhaving,

opsporing, specialismen en het verder innoveren hiervan. ...... is hiervoor benoemd.

De derde persoon is benoemd in de functie van programma verantwoordelijke organisatie.
In de functie gaat ...... zich bezighouden met de ontwikkeling van het MIT als entiteit en het

borgen van voortgang op de organisatie in lin met de bestaande plannen.

Voor functie van programma verantwoordelijke operatie is helaas nog geen geschikte
kandidaat gevonden. Deze plek omvat het vormgeven en ontwikkelen van innovatieve

werkprocessen voor het MIT. Zodra hier meer over bekend is wordt daar over

gecommuniceerd.



To: 124 [5.12e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO[ _5.1.2e |@minjenv.nl]

Ce: pag] 5.1.2e |

- BD/DRC/GCL___5.1.2e |@minjenv.nl]; 5-12e_, -

BD/DGPenV/PPBT[__5.1.2e —|@minjenv.nl]
From: ta] pte - BD/DGPen V/PPBT

Sent: Tue 9/29/2020 1:09:13 PM

Subject: FW: Bespreking governance model MIT

Received: Tue 9/29/2020 1:09:14 PM

20200929 MIT Voorstel Governance MIT v0.3.pptx TER DISCUSSIE.pdf

Er
Ik zou graag de volgende vragen opmerkingen mee willen geven:

1) De invulling van de vertegenwoordigers in het SKO en het MAO is bepalend voor de effectiviteit van die gremia.

SKO en MAO dienen echt op verschillende niveaus ingevuld te worden. Het SKO op hoog ambtelijk strategische
niveau waarbij dubbeling met de hoog ambtelijke stuurgroep geen probleem hoeft te zijn. Het SKO gaat over

de hoofdlijnen van de aanpak van ondermijnendne criminaliteit en de rol van het MIT daarin, en het MAO over

het wat daarbinnen. Niet het hoe.

Het MAO dient op een voldoende hoog strategisch/tactisch niveau ingevuld te worden om enerzijds het voor het MIT

(MT of dir OPS) vereiste mandaat te verkrijgen m.b.t. inzet van in het MIT aanwezige capaciteiten van de

betrokken diensten of capaciteiten dedicated voor het MIT maar ondergebracht in de moederorganisaties (zoals

bijv bij de Belastingdienst dir MKB en NP/LE voor WOD). Dat betekent reel doorzettingsmacht naar andere

relevante dienstonderdelen (zoals bij de LE voor DLOS, DLIO) maar ook naar de regionale onderdelen van de

NP en het OM. Dat betekent invulling op het niveau van de eenheidsleiding; bijv plv PC LE).
2) Het MAO rapporteert twee keer per jaar aan het SKO dat op zijn beurt ook de hoog ambtelijke stuurgroep

informeert.

3) HET MAO dient alleen te gaan over de sturing op het MIT en de daarmee samenhangende afstemming van de

taken en werkzaamheden/onderzoeken van de betrokken moederdiensten.

4) Het MAO dient niet te gaan over de landelijke strategische prioriteiten en taakverdeling bij de aanpak van

ondermijnende criminaliteit. Als daar een gremium voor moet worden aangewezen ligt dat eerder bij het SKO.

5) Vit de toelichtende teksten op het MAO dient de commanders intent duidelijk naar voren te komen en de

betekenis daarvan voor de mate van sturing naar het MIT toe. Het mandaat voor het MIT dient ruimte te laten

voor de invulling van het door het MIT zelf geformuleerde onderzoeks/projectvoorstel.

6) De frequentie van het MAO dient niet te hoog te zijn, ook niet in de bouw-ontwikkelfase; 2 x per maand is in dat

licht te hoog en doet geen recht aan de eerder benoemde inrichting principes die pleiten voor een voldoende

ruim mandaat dat ruimte biedt voor innovatie en ontwikkeling. Een overleg met een te hoge frequentie zal

daardoor van aard veranderen en kan verworden tot een ad hac gezagslijn: dat is nadrukkelijk niet de

bedoeling.

7) Vanuit het MIT zou de directeur MIT de verbinding moeten zijn met het SKO; dir directeur operatien met het

MAO.

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:20

Aan __ 5 5.1.2e |; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e |@om.nl; 5.1.2e |@belastingdienst.n|;
5.1.2e |@belastingdienst.nl; 5.1.2e |@om.nl; 5.1.2e LF wd, {2} - BD/DGPenV/PPBT ;|5.1.2e\@belastingdienst.nl;

5.1.2¢e @politie.nl;| 5.1.2e @belastingdienst.nl;| 5§.1.2e |@belastingdienst.nl; 5.1.2e |@mindef.nl;

@belastingdienst.nl; 5.1.2e @ mindef.nl; | vad] §.1.2e |; [5 | 2e], | 5.1.2e Al 5.1.2e |@ziggo.nl{ 5.1.2e

5.1.95 ae);| 5.1.2e  |@politie.nl; 5.1.2e

Onderwerp: RE: Bespreking governance mode! MIT

Hierbij het document ter bespreking.

Graag niet verder delen.

Groeten,

-----Original Appointment-----

From, §| 5.1.2e |q 5.1.2e |d 515

Sent: vrijdag 25 september 2020 15:19

To:| 5) §.1.2e || 5.1.2e |@belastingdienst.nl; 5.1.2e l@om.nl; $.1.2e |@ belastingdienst.nl;
5.1.26 |@belastingdienst.n|; 5.1.2€ @om.nl;]_ 61.22 |@minienv.nl: 5.12¢|@belastingdienst.n|;

5.1.26 |@politie.n|;| $.1.2e |@belastingdienst.nl;| 5.1.2e |@belastingdienst.n|;| 5.1.2e |@mindef.nl;
5.1.2e |@belastin dienst.ni;| 5.1.2e |@mindef.nl; |}, | 5.1.2e | 5.1,.2e | 2e, [5.1.26] | 5.1.2e Al 5.1.2e |@ziggo.nl;

5.1.2e  |512e));| 5.12e |@politie.nl;| _5.1.2e
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Subject: Bespreking governance model MIT

When: dinsdag 29 september 2020 09:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

Where: Microsoft Teams Meeting

Dag allen,

Ik begreep dat er gisteren mooie stappen zijn gemaakt tijdens de tweede governance workshop, fijn om te horen.

Om verdere stappen te maken en te komen tot een voorstel willen wij graag met jullieaankomende dinsdag een (virtuele) meeting

inplannen. Het doel van deze meeting is dan ook het voorstel governance bespreken met de groep ter voorbereiding voor de

stuurgroep. Ambitie is om op woensdag (30 sept) het voorstel op te sturen naar de stuurgroep, zodat deze dezelfde vrijdag (2 okt)
kan worden besproken.

Graag vragen we de organisaties am afstemmen wie aanwezig moet zijn bij deze meeting (mocht diegene niet in de invite staan).

Belangrijk is dat er enige consistentie is, zodat er geen discrepantie bestaat in reeds besproken onderwerpen.

Daarnaast om te zorgen dat deze meeting goed verloopt via TEAMS willen we jullie vragen deze eventueel door te sturen naar een

andere mail, waarbij Teams beschikbaar is. Ik begreep dat er enige restricties hebben voor het gebruik van TEAMS. Je kan inbellen

door middel van deze link of die hieronder. Mocht er een voorkeur zijn naar Webex, laat het ons dan weten. Echter, is dit wel met

enige restricties, max 50 min per meeting wat betekent dat we losse meetings moeten inplannen. Ik hoor het graag.

Groet en alvast een fijn weekend,

buiten verzoek
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ELIJK DOCUMENT

DRAFT Ter discussie

DE MIT GOVERNANCE BESTAAT UIT DRIE BELANGRIJKE GREMIA; 1) DE
HOOG AMBTELIJK STUURGROEP, 2) HET SKO+ EN 3) MIT AANPAK ORGAAN

MIT GOVERNANCE

(1) ee @ Hoog ambtelijke Stuurgroep

Hoog ambtelijke [ian Multidisciplinaire stuurgroep voor

Stuurgroep (multi) besluitvorming rondom voortgang MIT

(zie p. X voor details)

. . MIT Aanpak Orgaan SKO+ fiatteert MIT

eT cisco SKO% nT lromeensetecte —@) SO
Sona in oaces es

Strategisch Kader Overleg voor besluiti Vv v luit-

MIT
Moederorganisaties vorming random selectie en prioritering

fenomenen MIT (zie p. X voor details)

aoe 0--
© wit Aanpek orgaan

van ontwikkelopgaven & runnen pa Fs Besluitvorming (multi) m.b.t. aanpak MIT

van dagelijkse operatie MIT in 1222: fenomeen casussen, bewaken

de bouwfase ! —— samenhang ontwikkeling MIT operatie en
! MIT Bouw-1 aL ee ous,

I 1
codrdinatie met moederorganisaties

fase MT

A
ea

ae oe cd (zie p. xx voor deiails)

Externe les C p) ag MIT Bouwfase MT

Partners Colfect, Warehouse, Uitvoering ontwikkelopgaven en runt

Analyse, Engage Het MIT Aanpak Orgaan stuurt op dagelijkse operatie MIT en bedrijfsvoering
de MIT fenomeen aanpak en is

(zie p. xx voor details)
verantwoordelijk voor coérdinatie

Noot: (*) J&V ontbreekt in de oodrachtgevers overleg vanwege noodzakelijke scheiding met gezag met moederorganisaties
Noot (**): optionee! voor schaalfase MIT, hoeft niet onmiddellijk geformaliseerd te worden in bouwfase "9!
Note (***): 1 of 2 afgevaardigen van het MIT Bouwlase MT nemen zitting in de MIT Stuurgroep

Sopyright© 2020 All rights reserved
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DRAFT Ter discussie

BUITEN HET MIT ZIJN 2 BESLUITVORMINGS- EN ESCALATIE GREMIA NODIG

VANWEGE NOODZAKELIJKE SCHEIDING VAN BELEID EN GEZAG

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP & SKO+ TER DISCUSSIE.
Sturing op algemene voortgang MIT Voor scheiding van beleid en gezag zijn twee gremia nodig, waarbij Sturing op opdracht van het MIT

;

Jen bij beslissingen over operationele activiteiten niet deelneemt

a4 « Heeft hoogste, afgeleide mandaat en

& is verantwoordelijke voor inrichting 7 PARTNERS* 6 PARTNERS**
en vormgeving en doorontwikkeling 4) 2 )van het MIT en stuurt op effecten Strategisch

Kader Overleg v-

Leden hebben hoogst mogelijke
operationeel mandaat in hun

organisatie

van MIT versus kosten Hoog ambtelijke + Periodieke fiattering van MIT

Stuurgroe f= fenomeen casussen door evaluatie
+ Stuurt op voortgang MIT en daarmee groep

Plus(SKO+ en prioritering van voorstellen**

Stuurgroep voor MIT programma

ZN
+ Geeft ruimte en grenzen aan waar

Bs)
* Stuurgroepleden benoemen

TMM = "et MIT Aanpak Orgaan en MIT

© _ strategische posities MIT =——

 bouwfase MT mee bezig dient te zijn

—t, * Toetst op voortgang aanpak
fenomenen, daarmee op ‘staande

organisatie’ activiteiten via

effectendashboard

pth + Frequentie: begin bouwfase
=

=A maandelijks, daarna +H
afgeschaald naar 2x per jaar

+ Leden van Stuurgroep en SKO+ hebben mandaat om te beslissen (vanuit eigen organisatie) en vervullen een ambasshdewrsrit: 1-2x per jaar
+ Dragen verantwoordelijkheid voor communicatie en creéren van draagvlak binnen eigen organisatie
+ Besluitvarming loopt volgens een vaststaand proces, met ruimte voor interne toetsing waar nodig
+ Verantwoordelijkheid om binnen de eigen organisatie besluiten af te stemmen

+ Besluiten in de Ambtelijke Stuurgroep en het SKO+ worden genomen op basis van een meerderheidsbesluit

Noot: (*) Te weten Douane, Belastingdienst, FIOD, Politie, OM, KMAR & JenV, mandaat o.b.v. instellingsbesluit
Noot (**): onderzoeksvoorstellen worden gezamelijk ingebracht door het MIT team en MIT Aanpak Orgaan
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WELIJK DOCUMENT

DRAFT Ter discussie

HET MIT AANPAK ORGAAN IS VERANTWOORDELIJK VOOR STURING OP DE

MIT FENOMEEN AANPAK EN COORDINATIE MET MOEDERORGANISATIES

sas diaininiaiinainieatinecinint
TER DISCUSSIE

Rationale MIT Aanpak Orgaan

Een centraal orgaan waar zowel de moederorganisaties als het MIT MT in vertegenwoordigd zijn is nodig
om een integrale aanpak van fenomenen te kunnen waarborgen en is het ‘hitte schild’ voor het MIT. In dit

gremium wordt door middel van commanders intent gestuurd op het ‘Hoe’ van de MIT operatie

[ectaaetvtee I §— 282. Decinemers

aga
;

+ Afgevaardigden partnerorganisaties

Cc Moeder- A Bewaken vansamenhang MIT operaties met met hoog operationee! mandaat in

organisaties moederorganisaties hun organisatie en breed netwerk
* Coordineren van capaciteit bij + 1 of 2 afgevaardigen uit het MIT

moederorganisaties voor aanpak Bouwfase MT
fenomeen

+ Behouden van overzicht in aanpak MIT

& rol moederorganisaties Frequentie
* 1-2x per maand

B Sturing op het Hoe van de MIT operatie

o—h

+ Hoe: Review op aanpak van de

fenomenen & monitoren van

“a
Commanders Intent

[—"

voortgang (o.b.v. input MIT)
+ Het MIT Aanpak Orgaan heeft het

mandaat (vanuit eigen organisaties)

C Adviserend op het Wat van de MIT operatie om beslissingen te maken over de

* Wat: Fenomeen (use case) selectie fenomeen aanpak binnen de

die het MIT zal aanpakken (0.b.v. moederorganisaties (capaciteit,

Input MIT) & legt dit voor aan het SKO interventie executie)

020 Al
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DRAFT Ter discussie

IN DE BOUWFASE WORDT DE MIT OPERATIE GELEID DOOR HET MIT

BOUWFASE MT

MIT BOUWFASE MT
TER DISCUSSIE

Rationale MIT Bouwfase MT
Meet voortgang : . ere F

ap succeseriteria
Het MIT bestaat in bouwfase aan een programma en (kleine) staande organisatie, om het MIT te ontwikkelen

wordt een kernteam aangesteld. Het programma is gericht op het ontwikkelen van de MIT-organisatie zowel

inhoudelijk (thematische aanpak rondom ‘fenomeen casussen’) als op ondersteunende processen (wat is

nodig om het MIT haar rol te kunnen laten vervullen). Aanstellingen van programmamanagers en

Cc MIT
projectleiders zijn tijdelijk van aard. De staande organisatie bestaat uit zowel bedrijfsvoering als operatie
activiteiten, die steeds verder uitgebreid worden vanuit het programma.

5.12e Hoofdactiviteiten Deelnemers

of or D
eOo

° (4) onafhankelijk benoemde personen

aa a A Het MIT ontwikkelopgaven realiseren in een ona die het MIT gaan bouwen in

MIT Bouw- programmatische aanpak —_—> samenwerking met partners en

fase MT
+ Meet voortgang op mijlpalen, planning & ondersteund door projectleiders

kwaliteit resultaten van verschillende pth
FrequentieA

C) ontwikkelprojecten. + (twee) wekeliiks

B Fenomeen casussen onderzoeken en
Collect, Warehouse,

Analyse, Engage effectmeting (via Collect, Warehouse, Analyse Commanders Intent

en Engage methodiek) + Het MIT bouwfase MT heeft het

. en daat en de vrijneid om op
Rapportering op voortgang richting hoog a man H

ambtelike Stuurgroep r— vernieuwende werkwijze fenomeen
casussen aan te pakken vanuit

D Coérdinatie aanpak fenomeen casussen met moederorganisaties
MIT Aanpak Orgaan

Noot: Een programma opzet heeft als voordec! dat het buitengewoon geschikt is om voortgang te garanderen in de bouwfase, afhankeljkheden en risico’s te identificeren en beheersen, en flexibiliteit te geven in

rollen & verantwoorcelijkheden. Het is zeer wendbaar en geschikt voor het ontwikkelen van een nieuwe menier van werken
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To: 5.1.28 | {17}Vel - BOIOGPenViPPBTPRO
{5.1.2e |@minjenv.nl]

§.1.2eCe: 5.i2e] | 5.1.2¢|] i@515tL S126 |[si26ff 5.1.2e la 5.15

From: $41.2e| ] 5.1.2e

Sent: Thur 10/1/2020 5:26:47 PM

Subject: RE: P-zorg programmaleiding MIT/MT bouwfase

Received: Thur 10/1/2020 5:27:19 PM

este

Naar aanleiding van jouw vraag en zoals vandaag ook telefonisch besproken, stel ik voor dat er tijdens mijn vakantie een meeting

plaatsvindt tussen jou,
— om verder van gedachten te

wisselen. Ik deel hierbij alvast mijn lijn van gedachten, ook na sparring met[5.1.20], Dit is niet uitputtend of de aangewezen manier,

maar alvast ter inspiratie en als startpunt voor het gesprek:

en onze HR expert vanuit de V&A praktijk -—

¢ Functioneren:

« Aanbevolen wordt om het functioneren/beoordeling en bezoldiging van de MT leden te beleggen in de Hoog Ambtelijke

stuurgroep. De moederorganisaties zijn binnen dit gremium vertegenwoordigt, zodat de managementleden eerlijk beoordeeld

worden in lijn met de voortgang van het MIT.

© Op te stellen ‘performance indicatoren’ kunnen hierin bijdragen, waar een eventuele waardering aan gehangen kan worden.

Performance indicatoren en bij behorende bonussen of andersoortige waardering, dragen bij aan loyaliteit MIT i.p.v. ‘navelstreng’

moederorganisatie. Bijv. indicatoren rond snelheid waarmee het MIT operationeel is, synergie, onafhankelijkheid etc.

« Aanstelling — contract:

¢ Nu het MIT (nog) geen juridische entiteit betreft, blijven de teamleden formeel ander contract van de moederorganisatie

volgens de huidige functieschalen (aanbevolen om horizontaal over te nemen —

geen wijziging in functieschaal). Aanbevolen wordt

om defunctiewijziging daarom vast te leggen in een addendum op het huidige contract.

« Aankondiging benoeming:

* Goed om voor te bereiden op hoe de benoeming bekend wordt gemaakt (Door wie? Binnen welke fora? Op welke termijn?). Om

ruis te voorkomen, zou ik aanraden dit zo snel als mogelijk bekend te maken, zodra de benoeming akkoord is in de stuurgroep en

de communicatie te laten sturen vanuit de stuurgroep
— ook richting moederorganisaties.

¢ Aanzeggen ontslag:

¢ Ontslag kan juridisch gezien alleen bij de moederorganisatie, al zal uiteraard ook de Hoog Ambtelijke Stuurgroep op de hoogte

gesteld moeten worden- zij het meer vanuit ‘courtesy’.

¢ Plaats binnen moederorganisatie na MIT

* Wellicht om de MT leden te beschermen, moet er in het contract iets opgenomen worden rond ‘inspanningsverplichting

moederorganisatie indien voortgang niet binnen MIT kan plaatsvinden’ (bijv. omdat MIT ophoudt te bestaan, of omdat de rol

ophoudt te bestaan) dit om te voorkomen dat zij tussen wal en schip belanden. Dit is alleen altijd lastig te beloven vanuit een

moederorganisatie. Zeker als de oude functie inmiddels op andere manier is ingevuld.

* Mandaat:

* Mandaat gaat nog verder dan de governance alleen. Hierbij moetje ook zorgdragen dat de programmaleden voor bijv. een X

bedrag mogen tekenen of mensen aannemen of.. Goedals jullie ook tezamen bespreken hoedit vast te leggen.

Nogmaals, dit zijn slechts denkrichtingen ter inspiratie / bespreking. Goed als jullie een moment prikken om dit verder te

bespreken. Zou jij hiervoor mogelijke momenten waarop jullie beschikbaar zijn, met| §

Dank!

Hartelijke groet / Warm regards,
9.1.26 |19.1.2e

| 5 1.2e

kunnen delen?
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From: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: donderdag 24 september 2020 19:02

5.1.2e

Subject: [External] P-zorg programmaleiding MIT/MT bouwfase

This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and attachments.

Beste| 5.1.2e
|,

Vandaag heb ik met[ 5 5.1.2 gesproken over de aankomende stuurgroep MIT.[ 5[5.1.2e| wil dat deze in het teken

staat van de benoeming van de vier ‘programmaleiding MIT’ (oftewel: het MT bouwfase MIT). Hij vroeg mij om jou te vragen of

je zou willen nadenken over de p-zorg (aanstelling, bezoldiging, fFunctioneringsgesprekken en eventueel aanzeggen ontslag, etc.

) van de leden van de programmaleiding i.r.t. de (hoog)ambtelijke stuurgroep. Hoe zouden we dit kunnen inrichten? Welke

procedures moeten we hiervoor afspreken?
Jij en ik hebben hier eerder over gesproken. Wij zagen toen voor ons dat de functioneringsgesprekken zouden kunnen

plaatsvinden met een lijnmanager uit de moederorganisatie samen met (of gehoord hebbende) een aantal leden van de

hoogambtelijke stuurgroep.
Zou jij dit kunnen verder brengen en hierop kunnen adviseren?

Verneem het graag.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,
5.

Beleidsmedewerker

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

je samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u

is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houct met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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]
a! |

-ft co 51a tore ni}; [5-1.2¢]e [5120], -

BD/DGPenV/PPBTPBOT 8.4.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e T BD/DGPenV/PPM/EBF

Sent: Fri 10/2/2020 1:47:02 PM

Subject: RE: Huisvesting MIT

Received: Fri 10/2/2020 1:47:03 PM

Hoi[ 85428|
Mijn suggestie zou zijn om in de eerst volgende stuurgroep af te spreken dat de huisvestingskosten uit de 85 min.

komen (bevestiging voor aangaan verplichting) en dat in de financiéle werkgroep een voorstel zal worden

uitgewerkt om hier nadere invulling in te geven.

Ik zie dan meerdere keuzescenario’s voor me:

1.Je haalt de totale huisvestingskosten eerst uit de 85 min. (volgens mij geen voorkeursoptie)
2.De middelen worden verdeeld conform de verdeling en x-bedrag uit de middelen die politie ontvangt wordt

ingezet voor huisvesting. Eventuele meerkosten warden d.m.v. een bijdrage pro rata (bv. op basis van fte)

bij de andere organisaties opgehaald.
3. De huisvestingskosten worden berekend en iedereen betaalt naar pro rata (bv. op basis van fte) zijn aandeel.

Het verschil tussen 2 en 3 is dat er mogelijk meer kosten voor huisvesting bij politie liggen bij optie 2. Wellicht zien

anderen nog meer opties.

Sroeties,
[5.1.22| 512}. fe126| - BD/DGPenV/PPBT

Versondhone vrijdag 2 oktober 2020 15:17

Aant—s5.12e~~ L BD/DGPenV/PPM/EBF{ %1.2e |[5.1.2e[2e |. BD/DRC/GC
cc: Tea -BD/DRC/GC;_5.1.2e |fr24,]512e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Huisvesting MIT
Collega’s,
Wat vinden wij hiervan?

Met vriendelijke groeten,

br. fr. bd [84.28|

| 5.1.26

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e  |@minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

Van: | §.1.2e >t 2e (s2])< 5.1.2e — |\@politie nl>

Datum: vrijdag 02 okt. 2020 3:13 PM

Aan:| 5.1.28 Lf[s+], - BD/DGPenV/PPBT EI 5.1.28 (@minjenv.nl>

Kopie: [5+]] 5.12e |(5.1.2e|)<5.412e [@politie.ni>

Onderwerp: Huisvesting MIT

Beste [5[ 51.20]
Nu de stuurgroep toch niet is doorgegaan, geeft me dit de mogelijkheid om het volgende bij je onder de aandacht te brengen.
Zoals door mij aangegeven in de vorige stuugroep zullen we voor de huisvesting van het MIT (en THTC) de onderhandelingen gaan

starten voor de aanhuur van het pand| 5.1.5 |Tot eind 2020 vinden nog nadere onderzoeken plaats om te zien
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of het pand in

[2:18 [peschikt
is voor huisvesting van het MIT, zodat daarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

Vooralsnog worden geen showstoppers verwacht. Indien dat toch het geval is, zal naar alternatieve huisvesting worden gezocht. De

jaarlijkse exploitatielasten (huur, afschrijvingen investeringen en facilitaire kosten) voor dit pand worden op basis van de huidige
inzichten ingeschat op circa € 4,5 mln per jaar. Hierbij is rekening gehouden met een investering van € 14 min in het pand

(verdouwing, inrichting, beveiliging en IV). Eind 2020 is op basis van aanvullende onderzoeken een meer verfijnde inschatting te

geven van het investeringsbedrag en dus ook de jaarlijkse exploitaticlasten.
Ik begrijp van onze financiéle mensen dat we nog geen definitieve toekenning hebben van de bijdragen die we vanaf 2021

ontvangen ter dekking van de kosten van het MIT. Men wil hier graag wat zekerheid in verband met het aangaan van (huur-

\verplichtingen. Is het mogelijk datje laat bevestigen dat de huisvestingslasten die voortkomen uit het in gebruik nemen van het

pand in 8151 voor zover betrekking hebben op het MIT - door de jaarlijkse MIT-bijdrage zullen worden gedekt?
Groet,

5.1.2e

Werkdagen: ma, di, wo, do én vrij
Politie| Korpsleicing
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 1710

Afspraken via 5.1.28

Tae

5.1.2e olitie.n'

Meer informatie? Kijk op politie.n!
ween een tnn neces nnn nnnnn= Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bij lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is nict tocgestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelyjk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De

geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to

whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of

the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message im error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message

(including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and

phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the

Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient.
The recipient concerned will not be notified.
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To: 5.12e |fri [ $.12e
| -BD/DRC/GCL —512e  |@minjenv.nij; [5.12e_, [rf Frad -

BD/DGPenV/PPBTL_5.12e l@minjenv.nl]; [5-122 | 4). 5.4.2e] - BD/DGPenW/PPBT/PBOL__51.2e  @minjenv.nl];[5.1.2e]
van- BD/DGC-19[ —5.1.2e —_|@minjenv.nl]
From: 1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Thur 1018/2 20 9:43:13 AM

Subject: Gesprek met over het MIT

Received: Thur 10/8/2020 9:43:14 AM

Collega’s,
Mede n.a.v. signalen van jullie heb ik vanochtend een gesprek gevoerd met die na de komende stuurgroep
de rol van [5.1.2e gaat overnemen.

Met haar gedeeld onze zorgen over de opstelling DLR/LE. Met name ook in het traject richting werkgroep operationele
ondersteuning.
Ik heb met haar ook bespraken dat zij zich actiever moeten gaan opstellen richting de overige leden van de stuurgroep.
Tenslotte met haar besproken dat ze binnen de politie moeten gaan opschalen. Mag en kan niet zo blijven dat de hele

tijd het werk naar al die kikkers moet doen die, al dan niet met de beste bedoeling, uit de kruiwagen springen. Iets van een

stuurgroep met de KL aan het hoofd waarbij TAO, LE en wie er verder dan ook nog een rol bij speelt zijn opvattingen over het

MIT deelt met de KL die dan koers uitzet.

Tenslotte ook nog aandacht gevraagd voor de positie van die zich nog te alleen gelaten voelt in de politieorganisatie.
Ook nog aandacht gevraaad voor de ‘vliegende start’ en de projectorganisatie MIT. De vliegende start wil zich stileren tot het

gestructureerde samenwerkingsverband van alle deelnemende organisaties (in zichzelf geen slecht idee) maar daarmee is er nog

geen MIT. Het moge duidelijk zijn dat dit twee concurrerende samenwerkingsmodellen zijn die, ongetwijfeld met de beste

bedoelingen, maar elkaer behoorlijk in de weg kunnen zitten.

5.1.2e | deelde deze zorgen en de noodzaak om er iets aan te doen. KL en de KMT zijn eensgezind van mening dat het MIT een

succes moet en zal gaan worden. Daar zetten ze alles op in.

We vervolgen het gesprek volgende week in een wat langere sessie, samen met en wellicht ook [512¢][5.1.2e
Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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To: @om.ni'L_5.1.2e |@om.nly: | 5.1.2e |@mindef.n!' 5.1.2e @mindef.nl]:

(@belastingdienst.nl' 5.1.2e (@belastingdienst.nlJ:[_5.1.2e [@belastingdienst.nI']_5.1.2e |@belastingdienst.nl];
@belastingdienstnl'] 5.1.2e |@belastingdienst.nl]; [512e),| 5.1.2e [(51.2e|y] 5.1.2e — [@politie.nl];

5.1.2e  |@politie.nl{ _5.1.2e  (@politie nl]; [rae | 5.12e |( 5.1.2e  |@belastingdienst.nl)|__5.1.2e  |@belastingdienst.nl]

Cc: | 5.1.2e @f)L_5.1.2e  @politie nl]; 5.1.2e | [5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO[L_5.1.2e_ |@minjenv.nl];
5.1.2e  |@belastingdienst.nI'] _5.1.2e _|@belastingdienst.nl];| 5.1.2e |-

BD/DGPenV/PPM/EBF 51.22 @minjenv.ni];[_5.1.2e $2}2 -BD/DGPenV/PPBT[ 5-12e |@minjenv.niJ__5.1.26
-BD/DRCIGCL—5.4.2e  |@minjenv.nl]; [5-7-2| }*74] B.1.28 [81.2 @minjenv.nl};+2] [14 -

BD/DGPenV/PPBT/PRO[5.1.2e@minjenv.nl]:[5.1.2e | $12f |_§.4.2e | - BD/ORC/GCI 5.1.28 @minjenv.ni}; [51-2¢),
5.1.2e 5.1.2e om]; | 5-1.2e |, £24[6.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[_5-1.2e— |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e

| $12f [122] - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Wed 10/14/2020 3:19:32 PM

Subject: Terugkoppeling - concept besluitenlijst Stuurgroep MIT d.d. 13-10-2020

Received: Wed 10/14/2020 3:19:33 PM

Beste collega’s,
Dank voor het overleg van gisteren; mooi dat we toch maar weer een paar stappen verder zijn. Bijgaand de concept-

besluitenlijst tbv jullie interne communicatie. Het verslag volgt zo spoedig mogelijk.
Tevens tbv de transparantie een overzicht van de vervolgstappen. Tenslotte bijgaand oak de concept-communicatielijn over de

stand van de benoemingen. Ik heb nog namen van jullie nodig voor de notitie over de invulling van de mandaten (zie verderop
in de mail).

Vorige week heb ik tbv het traject rondom de najaarsnota een voorstel aan jullie voorgelegd over de wijze van omgaan met de

onderuitputting. Gelet op jullie reactie is het besluit conform het voorstel. voegt dat toe aan het moederdocument

afspraken financién.

Hoor graag als er op- of aanmerkingen zijn.
CONCEPT-BESLUITENLIIST STUURGROEP MIT 13-10-2020

Programmateam MIT

De leden van de stuurgroep:
1. Nemen alle aanbevelingen (a t/m f) van[5.12e|[__ 5.1.2e| over.

2.Gaan akkoord met het voorstel tot benoeming van de drie voorgedragen kandidaten tot programmateamlid.
3. Spreken af dat de leden van het programmateam met elkaarin gesprek heidag over samenwerking als team en

opdracht) voor zij definitief besluiten. Dit wordt gefaciliteerd door en 5.15 Daarna vindt overleg
plaats tussen stuurgroep en programmateam.

4.[ 51.2e | [512] en 5.15 kunnen na overleg met het programmateam beschikbaar worden gesteld voor verdere

ondersteuning van de programmaleiding MIT.

5. Spreken af dat het overleg van programmateam plaatsvindt zodra de vierde rol is ingevuld.
Het OM draagt volgende week (week 43) een kandidaat aan die dezelfde procedure doorloopt als de andere kandidaten. Volgens

kan dat traject daarna binnen 1 week met LTP worden afgerond.
6. Besluiten dat de communicatie over de benoeming van de leden van het programmateam plaatsvindt op het moment dat

het programmateam volledig en definitief is vanuit 1 bron. Voor de interne communicatie (binnen de organisaties) wordt

door JenV een tekst gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt dat 3 van de 4 rollen van het programmateam vervuld zijn.

Hoogambtelijke stuurgroep
JenV werkt voor de volgende vergadering de hoogambtelijke stuurgroep uit (vertegenwoordigers met mandaat, rol DGO).
Mandaten programmateam

Afgesproken is dat voor volgende vergadering de notitie mandaten, in nauwe afstemming met alle diensten door JenV wordt

voorbereid.

Command
“ tee

opdracht programmaleiding MIT wordt uitgewerkt tbv de valgende vergadering.
Voorstel 5.1.5 voor structureren en versnellen traject

De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de adviezen van

1. SG voor komende half jaar plannen (inclusief concept agenda)
2. Toevoegen van een tweede kortere maandelijkse stuurgroep (kort cyclische besluitvorming)
3. Plannen interviews met stuurgroepleden doorS18 |ter voorbereiding op volgende stuurgroep
4. Kiezen en effectueren van één samenwerkingsmodel in komende SG

De leden stuurgroep kiezen, in deze fase met besluitvorming over de bouwstenen, voor model 1. Consensus model, Daarna kan

worden overgegaan tot model 2. Ontwerpgroep model.

5. Overeenstemming over routekaart in komende SG (inclusief wie waarover ‘gaat’)
Operationeel sturingsconcept
Afgesproken dat wordt meegenomen: afstemming moederorganisaties die op hetzelfde terrein bezig zijn; expliciete aandacht

voor toezicht; intel; interventies zijn niet alleen strafrechtelijk van aard.

Financién

VAkkoord mits uitgegaan wordt van de geaccordeerde claims per onderdeel (Bd, FIOD, Douane).

VY Tegelijkertijd ruimte om afte wijken. Dan voorstel programmateam aan stuurgroep.

YW Veel onduidelijkheid bij Belastingdienst over eerder genomen besluiten (“geld zou van de zomer worden uitbetaald?”).
Afspraak PPA met JWS wordt gepland.

Communicatiestrategie
Akkoord. Mag minder klassiek (public relations i.p.v. communicatie). Meer aandacht voor toezicht.

Middelen voor communicatie uit onderuitputting incidentele gelden.
Brieven etc.

VY De TK DG Ondermijning wordt gedeeld met de leden stuurgroep.
Y Politie deelt de dia‘s waarin opdracht van[|__5.1.5 _ duidelijk wordt (opdracht is 2x aangevuld)
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VERVOLGSTAPPEN:

1. Werkgroep financién zijn de namen bekend; JenV ([6.1.2e| trekt deze werkgroep totdat hij overgedragen kan

worden aan de programmaleiding MIT

2. Tbv werkgroep communicatiestrategie: trekt deze werkgroep waarbij de deelnemers dezelfde zijn als die

in de huidige communicatie-afstemmingsgroep zitten. Er komt een externe procesbegeleider en er komt aanvullende

communicatiecapaciteit. Inhuur via JenV/Politie, afstemming met de werkgroep co nicatie

3.Tbv de notitie over de mandaten: JenV trekt deze werkgroep in de persoon van . Graag ontvang ik van

alle organisaties namen van personen die hieraan willen meewerken. Van ouane heb ik die naam al.

4. De notitie voor de discussie over en uiteindelijke formulering van de ‘commanders intent/opdracht voor de

programmaleiding MIT’ wordt samen met Defensie en| 5.1.5 } Proces en besluitvorming verloopt via de stuurgroep.
Na een begeleide discussie wordt het uiteindelijke stuk geschreven en vastgesteld. Ik heb, hoop dat jullie hiermee

akkoord willen gaan, | 5.1.2e |gevraagd of hij hier samen met ons de lead in wil pakken. Werken en sturen via een

‘commanders intent’ is al veel verder ontwikkeld in de defensieorganisatie dan bij JenvV.

5.1.2e}.1.2e jen[__ 5.1.5 |bereiden de startbijeenkomst van het programmateam MIT voor. Dat gebeurd
vanzelfsprekend samen met de vier programmaleiders; inclusief het aansiuitende gesprek met de stuurgroep.

Communicatielijn stand van zaken benoemingen:
Mocht ernaar gevraagd worden dan kan de volgende boodschap gehanteerd worden:

1) In de stuurgroep van 28 augustus 2020 is besloten tot het gaan invullen van een programmateam MIT langs de lijnen als

genoemd in de kadernotitie.

2)[E12el| 5.1.2e |daarbij ondersteund door[__512e _Jen[575heeft het mandaat van de stuurgroep gekregen om op basis

van de kadernotitie te komen tot een voorstel voor invulling van de neder te omschrijven rollen van dit programmateam.

3) Dat programmateam is als team verantwoordelijk voor het realiseren van het MIT, onder verantwoordelijkheid van de

hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. De leden van het programmateam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en

worden aangesteld voor de duur van de bouwfase, in principe twee jaar. Het programmateam gaat bestaan uit vier

mensen.

4) In de stuurgroep van 13 oktober 2020 kon de stuurgroep instemmen met het advies van [51.2] 5.1.2e |. Daarmee

konden 3 van de vier leden van het programmateam MIT al benoemd worden.

5) De benoeming van de vierde programmateamleider wordt spoedig afgerond zodat het programmateam MIT compleet is.

6) Op dat moment worden de leden van het programmateam in- en extern bekendgemaakt.
Met vriendelijke groeten,

5.

isterie van Ju

DG Politie en Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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To: Dekker, S. - BD/AL 5.1.2e | @minjenv.nl]

From: 5.1.2e |, [512].- BD/DBO
Sent: Wed 11/4/2020 8:12:03 PM

Subject: FW: hierbij en welkom terug!!!

Received: Wed 11/4/2020 8:12:04 PM

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Yesilgéz-Zegerius, D. < 5.1.2 \@tweedekamer.nl>

Datum:

roel ie
04 nov. 2020 18:31

5Aan: | -BD/DBO<__§.1.2e |@minjenv.nl>
Ouderwerp: hierbij eu welkom terug!!!

Bij dit nota overleg ligt wat mij betreft de focus op de aanpak van de minister. Er wordtflinkwat geld uitgetrokken om te

investeren in het stelsel Bewaken en Beveiligen, het MIT en de preventieve en regionale aanpak. Hoe effectief wordt dit geld

ingezet? Zeker in het licht van onze eerdere vragen over de grootschalige corruptie bij opsporingsdiensten, wil ik graag een

samenhangend verhaal van de minister hoe hij kan stellen dat onze aanpak van ondermijning niet ondermijnd wordt?

De minister trekt 10 tot 15 jaar uit voor zijn plannen omdat de aanpak van ondermijnende criminaliteit een lange adem vergen. Dat

is goed. Maar er ontbreekt een goede probleemanalyse op basis waarvan deze lange termijn aanpak moet worden uitgerold. Dit

hebben we een jaar geleden ook aangekaart, toen na de moord op meteen van alles werd opgetuigd. Snel handelen laat

daadkracht zien, datismooi. Maar alsje niet weet waar het misging (/misgaat), hoe weet je dan wat je nu beter moet doen?

Zo zijn al onze systemen gericht op het oppakken en berechten van een verdachte. Dat klinkt goed, maar alsje je zou richten op

preventie en bij criminaliteit op de materie (dus kapot maken van een businessmodel), dan zou je veel effectiever kunnen zijn. Het

verstoren van een veelgebruikte smokkelroute kan meer effect hebben op de drugshandel dan het oppakken van een veelvoud aan

dealers en tussenpersonen. Maar doordat vervolging mogelijk uitblijft bij een dergelijke aanpak, lopen OM en de rechterlijke

organisatie geld mis, terwijl de drugshandel harder geraakt zou kunnen worden. ‘Hitting the target, but missing the point’, wordt

het ook wel gekscherend genoemd. We moeten onze systemen daarom meer inrichten op het verstoren van het businessmodel en

financieren op basis van de maatschappelijke resultaten van de opsporingsinzet. Dat gebeurt nu niet. Dit is een van de redenen dat

deskundigen zeggen; ‘en we laten het gewoon gebeuren’. Daarom zal ik de minister vragen hoe het bekostigingsmodel in de keten

kan worden aangepast zodat de politie en het OM bekostigd worden voor het maatschappelijk effect op basis van die KPI's en de

minister hierop kan worden afgerekend.

Ook als het gaat om het stelsel van Bewaken en Beveiligen wordt er extra geinvesteerd in capaciteit. Dat is goed. Echter, bij

beantwoording van mijn schriftelijke vragen begreep ik dat de agenten die vorig jaar van straat zijn gehaald voor de bewaking, nu

nog niet terug zijn. Ik wil weten wanneer de bewakingscapaciteit op orde is, wanneer de agenten weer de straat op kunnen en op

welke manier de minister dit gaat bereiken.

Maar het grote probleem bij goede beveiliging ligt echt elders. De bron, de risicoanalyse, hoe omgegaan wordt met mensen die

beveiligd moeten worden; hier gaan echt grote dingen fout. Ik zal de minister— al dan niet met een motie —

vragen onafhankelijk

onderzoek te doen naar verschillende gebeurtenissen ( voormalige anonieme advocaat kroongetuige en huidige

advocaat) met betrekking tot de beveiligingsanalyse en het proces van beveiligen. Ook wil ik een analyse naar de rol die NCTV -

sinds de moord op| 818 |is de regie bij de NCTV belegd— in de aanpak sindsdien heeft gespeeld en of de regie daar effectiefis
belegd. Tot slat wil ik hier aandacht voor de rechten van te beveiligen personen die nu onvoldoende geinformeerd worden over

het bedreigingsrisico en de opvolging van de aangifte.

Tenslotte de preventieve en regionale aanpak. Er is eenmalig 15 miljoen extra uitgetrokken om de lokale aanpak te verstevigen,

naast de structurele intensivering van 10 mjn in de regionale aanpak. Wij krijgen vanuit onze lokale netwerken vragen of zij

versterkt kunnen worden, inmiddels hebben we begrepen dat al het geld verdeeld is maar het is onduidelijk waar dit terecht is

gekomen. Ik wil hier meer van weten. Ook wil ik weten wat met de 2 miljoen voor Schiphol gebeurd is. Bij die regionale aanpak is

het kunnen delen van gegevens tussen gemeente, banken en de KvK cruciaal, maar deinfo lijkt niet te kunnen worden gedeeld.
Daarom ga ik samen met het CDA een motie indienen om een pilot toe te staan in Peel en Maas, waar onze VVD burgemeester

echt heel hard aan het werk is, om de gegevens te kunnen delen die nodig zijn om de ondermijning aan te kunnen pakken. Willen

we dat ondernemers en sectoren, ‘de legale omgeving’, beschermd wordt en niet kan dienen als een facilitator bij criminaliteit, dan

moeten we hen ook het vertrouwen en de mogelijkheden geven zodat zij als partner met ons in de strijd tegen georganiseerde
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misdaad kunnen meedoen.

En vragen over aanpak terrorisme, nog aan het formuleren

Met vriendelijke groet,

Dilan Yesilgoz— Zegerius

Kamerlid, Woordvoerder Justitie en Veiligheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA

T 5.1.2e } EL_51.2e |@tweedekamer.nl | | www.tweedekamer.nl
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To: 5.1.22 fad 5.1.2e | - BD/DRC/GC| 5.1.2e @minjenv.nl); | 5.1.2e |@om. nif 5.1.2e \@om. nl];
5.1.2¢

lamindet tf
“5.1.26 l@mindefnl];|__5-1.2e _|@belastingdienst.nI{___5.1.2e  |@belastingdienst.nl]:

5.1.2e

a
cnl'|_5.1.2e |@belastingdienst.nl];| _5.1.2e oa eae

Lealue
5.1.2e |@belastingdienst.nl]; §.1.2e

5.1.2 §.1.2e |@belastingdienst.nl)' 5.1.2 belastingdienst.nl];| 5.1.2

BD/DGPenV/PPBT[__5.1.2e — |@minjenv.nl]; 5.1.2¢ @politie.nl'] 5.1.= “polite. ni];
5.1.2e lcom'[ 5.1.2e tom]; | 5.1.2e |com'| 5.1.2e com];

5.1.28 @belastingdienstni'] _5.1.2e  |@belastingdienst.nl]; 5124, 5.1.2e ](S.12e])] 512e  |@politient;[ 5.1.26 5
5.1.2 (@minjenv.nl];| 5-12 |@belastingdienst.nl'] 5.1.2e |@belastingdienst.nl]

Cc: [ 5.1.2e 124)[ _5.1.2e  @politie.nlj;[_5.1-2e|et reise2e | [5.1.2e]-BD/DGPenV/PPBT/PBOL__5.1.2e  |@minjenv.ni];
5.12e  |@belastingdienstni] _512e _|@belastingdienst.nlj 5.1.26

BD/DGPenV/PPM/EBF 51.2e  @minjenv.ni];[_5.12e |§ fal, BD/DGPenV/PPBT| 51.2e  |@minjenv.nl]; [5.4-2¢], 24, [5-12e]
(37% BD/DGPenV/PBT/PBI[] 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.115.1.2e -BD/DRC/GC] _5.1.2e |@minjenv.nl];
5.1.2e |, frat | 5.1.2e [_51.2e  @minjenv.ni];[512¢],4' - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e |@minjenv.nl]; [§.1.2e i
5.12e.-BD/DGPenV/PPBT/PBO{ 5.1.2 |@minjenv.ni];[_5.1.2e | -| 5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e  |,f+2}[ 5.1.2e

|

- BD/DRC/GC

Sent: Thur 11/26/2020 6:52:32 PM

Subject: Stuurgroep MIT 3 december 2020

Received: Thur 11/26/2020 6:52:34 PM

5. Memo p-zorg Programmateam.pdf

Beste stuurgrocp Ieden,

Bijgaand de eerste nazending!

Met vriendelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(woww.blackberry.com)

Van:[_&1.2e {4 [81.2e|-Bp/DRcIGC {__5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: donderdag 26 nov. 2020 6:43 PM

Aan:| 61.22 @omal'<_§.1.2e |@omni>.| 5.1.2e @uindef.ul' $.1.2e @mindeful>,
5.1.2€ (@belastingdienst.n! <q 51.2e  @belastingdienstni>.| 5.12e |@belastingdienstnl <_5.1.2e |@belastingdienst.nl>,

512e abelastingdienst.nl' <512e |@belastingdienst.nl>, |512e][ 512e | 5.1.2e \@belastingdienst. nl)!
5.1.2e |@belastingdienst.nl>, 9.1.28 [Ff [+24], -BD/DGPenViPPBT 4 5.1.28 |@minjenvul>. 5.1.28 \@politie nl’

5.1.2e |@politie nl>, 5.1.28 lom' <| 5.1.2e Lcom>.| 5.1.28 com'

9.1.28 |com>, §.1.2¢ |@belastingdienstnl’ < 5.1.2e |@belastingdienst.nl>, [512e]| 5.1.2e | ((5.1.2e |)
5.1.2€ \@politie.nI>, | 5.1.2¢ lk 5.1.2e |@minjenv.nl>, 5.1.2¢ |@belastingdienst.nl’

5.1.2e |@belastingdienst.nl>

Kopie: | 5.1.2e | aby <| 6.1.2e |@politie.nl>,[_5.1.2e 5.1.2e| - BD/DGPenV/PPBT/PBO <{ §.1.2e  |(@minjenvnl>, |5.1.2e

belastingdienst.nl' <{__5.1.2e (@belastingdienstnl>| 5.1.2e + BD/DGPenV/PPM/EBF < 5.1.2e  |@minjenv.nl>,

512} 6124 - BD/DGPenV/PPBT<4 9.1.2e  |@minjenval>.[> __5.12e _} BD/DGPenV/PBT/PBI

(@minjenv.nl>, | 5.1] 5.1.2e| ]- BD/DRC/GC 4 5.1.2e @minjenvn>. [6.1-2e | Fa, 5.1.2e |-BD/DGC-19

5.1.2e [@minjenv.nl>, [6-12e, - BD/DGPenV/PPRT/PBO <{5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e | bat [51.2e]. - BD/NGPenV/PPRT/PRO

$.1.2e  |@minjenv.nl>,| 5.1.2e [ 5.1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: Stuurgroep MIT 3 december 2020

Geachte !eden van de stuurgroep MIT,

Bij deze ontvangt u de agenda en bijbehorende stukken voor de stuurgroep MIT van 3 december a.s. van 14.00 — 16.00 uur via webex.
De notities voor agendapunten 3. en 4. volgen per nazending, naar verwachting morgen.
Met vriendelijke groet,

aLsm]
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

cues

(hoog)ambtelijke stuurgroep MIT vellignetdsiéal6’s
Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersonen

|
[siz]

5.7.2€

mMemM O Personele zorg programmateam MIT
Datum

26 november 2020

De (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT heeft besloten dat een aantal wezenlijke
onderdelen van de personele zorg voor de leden van het programmateam belegd
wordt bij de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT.

Op 3 november 2020 zijn de vier leden van het programmateam MIT door de

(hoog)ambtelijke stuurgroep MIT, namens de ministers, benoemd voor de duur

van de bouwfase. Deze benoeming is middels een in- en extern persbericht op 10

november 2020 bekendgemaakt door de deelnemende organisaties. Het

programmateam bestaat uit de volgende personen:

{Size |([_5.1.2e_]) Ge, overkoepelend verantwoordelijke

(afkomstig van politie)

-__ S20]. (512e]) [(5.1.2e
, lopende operatie verantwoordelijke

(afkomstig van FIOD)

-L_5.1.2e programma verantwoordelijke operatie

(afkomstig van OM)

-{ 5.1.22 ] (24) [_5.1.2e |programma verantwoordelijke organisatie

(afkomstig van KMar)

De vier leden van het programmateam zijn afkomstig uit de deelnemende

organisaties en worden fulltime aangesteld voor de duur van de programmatische
bouwfase van het MIT (in principe 2 jaar).
De leden zijn als team verantwoordelijk voor de bouw en de operatie van het MIT.

Het programmateam opereert enkel in het belang van het MIT met mandaat en

legt verantwoording af aan de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT. Gedurende de

tijdelijke aanstelling bij het programmateam MIT behouden de leden van het

programmateam hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Bij dit voorstel tot de inrichting van de personele zorg voor de leden van het

programmateam zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- Zo eenvoudig mogelijk en met een minimale noodzaak tot formalisering
- Maximale duidelijkheid voor de betrokkenen en de zekerheid dat na

beéindiging van de aanstelling bij het programmateam zij op hetzelfde

niveau kunnen terugkeren in hun moederorganisatie.
-Zo snel en adequaat mogelijk

Ter toetsing van het onderstaande voorstel op bovenstaande uitgangspunten is

advies ingewonnen bij een Human Resource (HR) adviseur van de Algemene
Bestuursdienst (ABD).

Pagina 1 van 2
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Voorstel:

-Detachering; de vier leden van het programmateam worden middels een

detachering aangesteld bij het ‘programma MIT’ voor de duur van de

bouwfase bij de staf korpsleiding van de politie. Het MIT wordt

beheersmatig en organisatorisch ondersteund door de politie.

-Arbeidsvoorwaarden; De leden van het programmateam MIT behouden

hun huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden gedurende hun tijdelijke

aanstelling t.b.v. de dagelijkse leiding over de bouw en operatie van het

MIT in oprichting,

-Terugkeergarantie; De leden van het programmateam MIT verkrijgen de

garantie om terug te keren bij hun organisatie op hun huidige niveau met

behoud van hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

-P-commissie; De stuurgroep MIT wijst naast de verantwoordelijk
beleidsdirecteur MIT namens JenV minimaal 1 en maximaal 2 leden aan

die namens de stuurgroep belast zijn met de personele zorg van de vier

leden van het programmateam MIT. Deze leden vertegenwoordigen een

andere organisatie dan de organisaties van waaruit de leden van het

programmateam MIT zijn gedetacheerd. Dit als waarborg voor de

objectieve beoordeling van de voortgang, het functioneren in het MIT-

belang en de representativiteit van de multidisciplinaire samenwerking
binnen het MIT.

-P-cyclus; De aangewezen leden van de stuurgroep houden minimaal 2 keer

per jaar gesprekken met de leden van het programmateam MIT in het

kader van hun p-zorg en functioneren.

-Inlichtingenplicht: de aangewezen leden van de stuurgroep laten zich over

het functioneren van de leden van het programmateam inlichten door

daartoe door het programmateamlid aangewezen referent(en).

-Informatieplicht jegens moederorganisatie: de aangewezen leden van

de stuurgroep lichten de lijnverantwoordelijken in de

(moeder)organisaties van de leden van het programmateam MIT -

na

toestemming van het betreffende lid van het programmateam
- over de

uitkomst van dit gesprek in.

-Hand-shake met moederorganisatie; de lijnverantwoordelijken in de

moederorganisaties van de programmateam leden nemen de uitkomst

van het functioneringsgesprek zonder tussenkomst over.

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Datum

22 november 2020
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To: @om.ni'L_5.1.2e |@om.nly: | 5.1.2e |@mindef.n!' 5.1.2e @mindef.nl]:

@belastingdienst, nll 5.1.2e @belastingdienst.nl]:| 5.1.2e |@belastingdienst.nI'__5.1.2e |@belastingdienst.nl];
@belastingdienst.nl' [_ Ste |@belastingdienst.nl]; [§12e|] _5.1.2e

@belastingdienst.nl}'] @belastingdienstnl];|_ 5.1.2e a} ferze], -~ BOING

PenViPFBTI
§.1.2e | |@rminjenv.nl];

5.1.28 @politie.nI'[ \@politie.nl]: | 5.128” hcom'[ 1.2e Jcom];
5.1.2 |com'] 5.1.2e com];

I@belastingdienstnI{__5.1.2e |@belastingdienst.nl]; F12*|,|_5.1-2e |(S.12e|)[ 512e  |@politie ni];
=

“Sa
7

@minjenv.nl],| 51.2 |@belastingdienst.nI'] 5.1.2e |@belastingdienst.nl]
5.1.2e cat) 5.1.2e  @politie nl]; [__5.1-2e 5.1.2e | -

BDIDGH en
ViPPBT/PROL

5.1.28 _J@minjeny
ni]:

= 1.2€ ~pratectn Jot 5.1.2€ |@belastingdienst ral
9.1.26

BD/DGPenV/PPM/EBF 51.2e  @minjenv.ni;[_6.1.2e |, $7} a 51.2e  |@minjenv.nl]; [5.4-2¢], 24, [5-12e]
BD/DGPenV/PBT/PBI[ 5.1.2e \@minjenv. nl]; [S122] 5.1.2eRe |- BD/DRC/GC] 5.1,2e |@minjenv. nl
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From: 9.1.2¢ pay, 9.1.2e

|,

- BD/DRC/GC

Sent: Tue 12/1/2020 7:01:41 PM

Subject: Stuurgroep MIT 3 december 2020

Received: Tue 12/1/2020 7:01:43 PM

4.1 Oplegnotitie mandaatregeling MIT.docx

4.2 JenV notitie mandaatverlening MIT.pdf

cpa

Beste stuurgroep leden,
Bijgaand de nazending voor agendapunt 3. Opdracht en mandaten Programmateam MIT.

Met vriendelijke groet,
6.126

Tel. 5.1.2e

0290
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Mandaatverlening in het kader van de besluitvorming over en door het MIT

Inleiding

Het Multidisciplinair Interventieteam (hierna: MIT) wordt ingesteld door drie ministers, te weten de

minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financién en de minister van Defensie.

Omdat op dit moment een specifieke wettelijke regeling voor het MIT ontbreekt is er voor gekozen
het MIT als zelfstandige entiteit in te richten die, zolang die wettelijke regeling er nog niet is,

organisatorisch en beheersmatig ondersteund zal worden door en vanuit de Nederlandse politie.
De wijze waarop het MIT als zelfstandige entiteit uiteindelijk geregeld wordt, dient nog nader te

worden bepaald.

Deze instelling van het MIT zal plaatsvinden door middel van een gezamenlijk instellingsbesluit van

de drie genoemde ministers.

Het MIT krijgt hierdoor geen rechtspersoonlijkheid en zal daarom voor de deelname aan het

maatschappelijk verkeer (verwerving van goederen en diensten) gebruik maken van de

rechtspersoonlijkheid van de politie.

De minister van Jenv zal de inrichting van de politie zoals vastgelegd in de Amvb op grond van

artikel 30 Politiewet in die zin aanpassen dat er een aparte organisatorische eenheid binnen de

politie wordt ingericht t.b.v. deze organisatorische en beheersmatige ondersteuning van het MIT.

Het ontbreken van een specifieke wettelijke grondslag betekent dat zowel de bevoegdheden van

de hoogambtelijke stuurgroep MIT (hierna: HASG) in relatie tot het programmateam (hierna: PGT)
dat het MIT aanstuurt als die van het PGT van het MIT in relatie tot de medewerkers van het MIT

alleen gebaseerd kunnen voortvloeien uit de overdracht van bestaande bevoegdheden.

Deze overdacht betreft in beginsel alle aspecten van de sturing van het MIT en dus ook het

operationeel gezag over de medewerkers van het MIT. Dat laatste is niet hetzelfde als de

operationele sturing van het MIT als dienst. Daarvoor wordt een aparte governance ingericht. Ook

bij die governance zal gelden dat de deelnemers aan een sturingsoverleg inderdaad de

bevoegdheid moeten hebben besluiten te kunnen nemen over de operationele inzet van het MIT

zelf; die kan immers niet onder de bestaande mandaten vallen.

Waar is de overdracht van bevoegdheden aan het MIT voor nodig?

Onderstaand is de conceptopdracht aan het PGT weergegeven die binnenkort door de HASG zal

moeten worden vastgesteld.

Opdracht programmateam MIT*

Het programmateam van het Multidisciplinair Interventieteam krijgt van de (hoog)ambtelijke

Stuurgroep
— namens de ministers van Justitie en Veiligheid, Financién en Defensie - de opdracht

en het mandaat om het MIT te realiseren.

Hieronder worat in jeder geval verstaan:

te Ontwikkelen state-of-the-art multidisciplinair datacentrum (MDC)

2. Ontwikkelen nieuwe werkconcepten voor de intelligence/ opsporing/ specialismen/ toezicht

& handhaving,

3. Ontwikkelen en inrichten MIT-organisatie,

3.1 De MIT-organisatie bestaat in jeder geval uit:

e Gelijkwaardige en informatie-gestuurde/data-gedreven multidisciplinaire teams van

circa 440 fte (bestaande uit voornamelijk HBO/WO opgeleide en gelabelde/dedicated

experts op het gebied van: intelligence, tactische en specialistische opsporing en toezicht

& handhaving),

1
Onderstaande opsomming is ontleend aan de stukken van aan de Kamer en de notities die in Stuurgroep-

verband hierover zijn besproken
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° Aanvullend op bestaande diensten,
e Innovatief en met lerend vermogen,

e Evidence based (op basis wettenschappelijke inzichten) en in aansluiting op het

strategisch kenniscentrum Georganiseerde, Ondermijnende Criminaliteit in Vlissingen,
e Werkzaam op 1 werkvioer,
e (inter)nationaal opererend (schakelen tussen lokaal, regionaal, nationaal, verder binnen

ons koninkrijk en internationaal niveau),
e Intensief samenwerkend met relevante (inter)nationale publieke en private partners.

Het doe! van het MIT is in ieder geval;

Gericht op het duurzaam verstoren van (inter)nationale netwerken, bedrijfsprocessen en het

verdienmode! van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de dreiging die daarvan

uitgaat voor Nederland.

Dit doet het MIT 0.a. door:

- Kwetsbaarheden en interventiekansen in criminele en legale infrastructuur te

identificeren,
= Criminele geldstromen te volgen en bloot te leggen,
= Crimineel vermogen af te pakken,
- Criminele netwerken (waaronder sleutelfiguren zoals kopstukken en facilitators) en

bedrijfsprocessen bloot te leggen en te verstoren,
i Barriéres op te werpen voor verder crimineel handelen (waaronder het verkrijgen van

zwart geld).

Mandaat en verantwoording

De leden van het PGT verkrijgen het mandaat voor de bouw en dagelijkse aansturing van het MIT.

Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen, de bestedingen doen en de afspraken met partners
binnen en buiten de deelnemende organisaties maken die zij nodig vinden. Voor de duur van de

bouwfase zijn ze enkel verantwoording verschuldigd aan de HASG.

Bij de inrichting van de mandaatbesluiten met het oog op de overdracht van bevoegdheden voor

de governance op het MIT (zowel intern als extern) dient derhalve onderscheid te worden gemaakt
tussen de volgende soorten en niveaus:

1. Het instellingsmandaat / verwerkingsverantwoordelijkheid/
eindverantwoordelijkheid
De verhouding minister Justitie en Veiligheid, minister van Financién, minister van

Defensie en de (hoog)ambtelijke stuurgroep (HASG).

2. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van

het MIT

De verhouding (hoog)ambtelijke stuurgroep (HASG) en programmateam MIT (PGT).

3. Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting
De verhouding tussen de politie en het Programmateam MIT, Het mandaat van de

programma verantwoordelijke organisatie MIT en zijn counterpart bij het

Politiedienstencentrum (PDC).

4. Het operationeel mandaat

De verhouding tussen eigenaars/gezagen en het MIT voor de aansturing van personeel

geplaatst in het MIT of ten behoeve van het MIT ten behoeve van de lopende operatien
van het MIT.
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eindverantwoordelijkheid

Zoals gezegd wordt het MIT ingesteld door drie ministers. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor

het instellingsbestuit.

Omdat het MIT in de mandaatsbesluiten van deze ministeries niet voorkomt ligt het in de rede dat

de ministers door de ondertekening van het instellingsbesluit tevens mandaat verlenen aan de

HASG die namens hen bevoegd is te besluiten over:

de vaststelling van het MIT programmaplan
de vormgeving, inrichting, doorontwikkeling;

de gegevensverwerking door het MIT en het vaststellen van het convenant daarover

de vaststelling van de jaarstukken van de p&c cyclus van het MIT (jaarplan, begroting,

jaarrekening);
e de benoeming, het ontslag en nader te bepalen onderdelen van het p-beheer van de leden

van het programmateam en het latere managementteam van het MIT

Voorgestelde formalisering:

e het instellingsbesluit van het MIT

e het convenant inzake de gegevensverwerking door het MIT

e de Amvb op grond van artikel 25 lid 1 Politiewet

Verwerkingsverantwoordelijkheid maakt onderdeel uit van bovenstaande opsomming en

mandaatverlening en is essentieel voor het mandaat van de HASG omdat het convenant inzake de

verwerking van gegevens een zelfstandig document is dat door de HASG vastgesteld moet worden.

Verwerkingsverantwoordelijkheid is echter niet alleen belegd bij de betrakken ministers maar ook

bij de korpschef van de politie en wellicht - in een zeer beperkt aantal nader te duiden gevallen —

bij de voorzitter van het College van procureurs-generaal voor zover het de werking van de Wjsg

betreft,

Mede om die reden maken een vertegenwoordiger van de korpschef (namelijk een lid van

korpsleiding) en een vertegenwoordiger van de voorzitter van het college deel uit van de HASG.

Ad 2a) Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van

het MIT
Het gaat hier om de onderlinge verhouding tussen de HASG en het PGT van het MIT.

In beginsel geldt hier dat het PGT niet meer bevoegdheden kan hebben dan de HASG.

Uit het instellingsbesluit en het bijbehorende mandaat voor de HASG volgt dat de HASG

eindverantwoordelijk is voor de sturing op de inrichting, vormgeving en p&c cyclus van het MIT.

De HASG stelt de jaarstukken vast en geeft daarmee mandaat aan het PGT om binnen die kaders

invulling te geven aan de dagelijkse leiding en sturing op het MIT. Dat omvat het jaarplan, de

begroting, de jaarrekening, de formatie en organisatorische indeling van het MIT.

In het kader van de inrichting van het MIT worden ook middelen toegekend aan diensten die

bedoeld zijn om de organisatie-effecten van de werking van het MIT voor die dienst te

compenseren. Met die middelen wordt (extra) personeel aangetrokken dat niet werkzaam zal zijn
in de MIT-organisatie zelf. De wijze waarop die medewerkers ingezet (kunnen) worden t.b.v. de

taakuitvoering van het MIT maakt deel uit van de operationele governance van het MIT.

Het PGT stelt de volgende ontwerpstukken op:

© = programmaplan
e jaarplan
e = begroting bij het jaarplan v.z.v. het middelen betreft waar het PGT verantwoordelijk voor is
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e jaarrekening en jaarverslag
e formatie, organisatie en indeling van het MIT

De bovenstaande stukken worden vastgesteld door de HASG.

Ad_ 2b) functioneel gezag over medewerkers van participerende diensten werkzaam in

het MIT

Om effectief te kunnen functioneren dient het PGT (of het daarvoor aangewezen lid van het PGT)
functioneel gezag te kunnen uitoefenen over de medewerkers van de politie, de Koninklijke

Marechaussee, de Douane, de FIOD en de belastingdienst die werkzaam zijn in het MIT. Dat gezag

volgt niet uit het mandaat dat de HASG aan het PGT verleent. Het gaat om individuele

medewerkers van deze diensten die in functionele zin aangestuurd worden door een

(gemandateerde) leidinggevende van het MIT.

De eenvoudigste wijze om dat te bereiken is een combinatie van een operationele overeenkomst

tussen de betrokken dient en het MIT, zo nodig aangevuld met een instructie of aanwijzing van het

bevoegd gezag van de betrokken dienst aan de betrokken medewerker die werkzaam zal zijn
binnen het MIT.

Voorgestelde formalisering:

e — instellingsbesluit
¢ operationele overeenkomsten tussen moederorganisaties en het MIT

e —aanvullende instructie voor individuele medewerkers die werken binnen het MIT

Ad 3) Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting

De verhouding tussen de politie en het PGT MIT. Het mandaat van de programma

verantwoordelijke organisatie MIT en zijn counterpart bij het Politiedienstencentrum (PDC).

Zoals onder 1 gesteld wordt het MIT als zelfstandige entiteit beheersmatige en organisatorisch
ondersteund door de politie. Het MIT zal voor de verwerving goederen en diensten ook gebruik
maken van de rechtspersoonlijkheid van de politie.

Dit betekent dat binnen de politie een organisatorische eenheid zal worden ingericht die deze rol

zal vervullen ten behoeve van het MIT.

Formeel betekent dit deze eenheid geheel en al bekostigd zal worden vanuit de bijzondere bijdrage
die door het ministerie van JenV aan de politie wordt verstrekt ten behoeve van de taken die de

politie zal uitvoeren in het kader van de taakuitvoering door het MIT dan wel ten behoeve van de

entiteit MIT.

Het eerste betekent dat personeel van de Politie zelf wordt geplaatst bij het MIT of dat door de

Politie extern is geworven specifiek met het oog op de taakuitvoering door het MIT beheersmatig
aan deze eenheid wordt verbonden. Ook de leden van het PGT die leidinggeven aan het MIT

worden voor de duur van hun plaatsing bij het MIT beheersmatig ondergebracht bij deze eenheid.

De taakuitvoering ten behoeve van het MIT houdt de beheersmatige en organisatorische
ondersteuning in die de Politie uitvoert ten behoeve van het MIT. Dat omvat alle voorkomende

PIOFACH-taken waarvan is afgesproken dat deze door de Politie worden uitgevoerd ten behoeve

van het MIT en voor zover deze niet wordt uitgevoerd door andere participerende

moederorganisaties.

Personeel van de politie dat niet geplaatst wordt in het MIT maar bij een bestaand specialistisch
onderdeel van de politie (zoals de WOD-capaciteit binnen de landelijke eenheid) dient

beheersmatig niet ondergebracht te worden in deze bijzondere eenheid van de politie maar maakt

deel uit van de reguliere formatie van het korps.
De wijze waarop de directeur lopende operatien kan effectueren dat deze capaciteit wordt ingezet
ten behoeve van de taakuitvoering van en door het MIT wordt nader besproken onder punt 4 als

bijzonder onderdeel van het operationeel mandaat van de leiding van het MIT.
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Voor de leiding van het MIT is het cruciaal dat alleen de leiding van het MIT bevoegd is te besluiten

over de besteding van deze middelen, uiteraard binnen de kaders van de door de HASG

vastgestelde jaarplannen en begroting.
Deze bevoegdheid dient de leiding van het MIT in mandaat te krijgen van de korpschef van de NP

aan wie deze bevoegdheid in beginsel toekomt krachtens artikel 27 Politiewet.

Voorgestelde formalisering:

« Mandaatsbesluit van de korpschef van de politie aan de leiding van het MIT of

e = Aanstelling van de betrokken leden van de leiding van het MIT als functionaris van de politie
die bevoegd is om als lid van de eenheidsleiding MIT te besluiten over de besteding van deze

middelen.

Ad 4) _ Het operationeel mandaat

De verhouding tussen eigenaars/gezagen en het MIT voor de aansturing van personeel geplaatst in

het MIT of ten behoeve van het MIT ten behoeve van de lopende operatien van het MIT

Het operationeel mandaat van het MIT of de directeur lopende operatien van het MIT is niet

hetzelfde als de governance op de operationele inzet van het MIT.

De operationele governance op het MIT is de besluitvorming over de inzet van het MIT als geheel.
In die operationele governance wordt bepaald wat het MIT moet doen, d.m.v. de vaststelling van

het commanders intent, mede in relatie tot de andere betrokken diensten. Deze sturing is - tot op

zekere hoogte
- te vergelijken met de sturing die in stuur- en weegploegen plaatsvindt m.b.t.

strafrechtelijke onderzoeken.

De vaststelling van het commanders intent leidt echter niet zonder meer tot operationeel gezag

over de in het MIT aanwezige individuele medewerkers van de Douane, FIOD, Belastingdienst,
KMar en de politie.

Het operationele gezag van de directeur lapende operatien van het MIT betekent dat deze

directeur van het MIT deze medewerkers aanstuurt als ware hij een leidinggevende van hun de

organisatie van herkomst.

Daarvoor is naast een operationele overeenkomst met de betrokken dienst ook een aanvullende

instructie nodig voor de individuele medewerker die in het MIT geplaatst wordt.

Afhankelijk van de nadere invulling van de operationele governance kan de goedkeuring van het

SKO+ op het plan van aanpak dat door het MIT wordt opgesteld ter uitvoering van het

commanders intent, beschouwd worden als een gelijktijdige instemming en mandaatverlening voor

de inzet van de in het MIT aanwezige medewerkers van de betrokken diensten.

De instemming in het SKO+ impliceert dan niet alleen de goedkeuring van het onderzoeks/project-
voorstel voor het MIT maar tegelijkertijd ook het mandaat om de aanwezige en beschikbare

capaciteiten van en in de moederorganisaties in te zetten.

Dat laat onverlet dat wanneer die inzet plaatsvindt onder het regime van het wetboek van

Strafvordering dat de betrokken (zaaks-) officier van justitie als gezag optreedt voor de concrete

vormen van inzet. Voor de Douane en de Belastingdienst en deels ook voor de KMar kan die

instemming in het SKO+ ook daadwerkelijk komen van het gezag zelf. Randvoorwaarde daarvoor

is dat daarvoor voldoende mandaat in het SKO+ aanwezig is.

Dat zal voor de Douane en de Belastingdienst in de regel de verantwoordelijk Dg zijn. Praktisch

gezien is dat dezelfde samenstelling als de HASG, minus de beleidsverantwoordelijke Dg van JenV.

Indien deze mandaatverlening niet kan verlopen via de instemming met het plan van aanpak dat

invulling geeft aan het commanders intent dan heeft dit tot gevolg dat de directeur lopende

operatien van het MIT in voorkomend geval bilateraal moet afstemmen met de verantwoordelijke

leidinggevende van de moederdienst

Een dergelijke getrapte werkwijze komt de effectiviteit van het optreden en functioneren van het

MIT uiteraard niet ten geode en zal leiden tot een nodeloos groot aantal afstemmingsmomenten en

bijbehorende gremia.



Voorgestelde formalisering:

« — Instellingsbesluit;
« Operationele overeenkomst en aanvullende detacheringsinstructie;
« Instemming van het SKO+ met projectvoorstel aanpak fenomeencasus MIT
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Oplegnotitie mandaatregeling MIT

Bijgaand treft ude notitie aan m.b.t. de benodigde mandaten voor het Programmateam MIT en de

wijze waarop deze verkregen kunnen worden (bijlage 4.2). Met de vertegenwoordigers van de

betrokken diensten zijn hierover goede gesprekken gevoerd maar nog niet alle punten zijn in

confesso of geheel uitgewerkt. Deze zullen nader besproken worden, zowel in als buiten

Stuurgroep verband.

Beheermandaat

1)

2)

In de relatie naar de NP is de vraag op welke wijze de NP organisatorisch omgaat met het

MIT in eigen huis, een punt dat nadere bespreking vergt; het is duidelijk dat de budget-

gestuurde aanpak nieuw is maar tegelijkertijd vergt de tweeledige participatie van de NP

toch een aanpassing in de inrichting. De NP levert immers behalve de organisatorische en

beheersmatige ondersteuning ook substantiéle capaciteit aan het MIT; die capaciteit dient

(ergens) in de NP organisatorisch opgehangen te worden. Het MIT kan immers zelf geen

personeel in dienst nemen; daarvoor dient de rechtspersoon van de NP gebruikt te worden

of die van de participerende organisaties. Voor personeel van de NP in het MIT is dat

echter geen optie. Die aanpassing lijkt enigszins op die van de ophanging van de LMS

maar dan zonder de wettelijke grondslag daarvoor.

In het verlengde van de organisatorische en beheersmatige ondersteuning die vanuit de

NP aan de entiteit MIT wordt gegeven, moet er duidelijkheid komen over de omvang van

de kosten die daarmee samenhangen en de dekking daarvan vanuit de bijzondere bijdrage
die aan de NP wordt uitgekeerd.

In aanvulling daarop is een nadere uitwerking noodzakelijk van de verdeling van de

middelen die aan de moederorganisaties zijn toegekend voor kosten die wellicht niet daar

maar wel in het MIT zelf worden gemaakt.

Daarbij dient bedacht te worden dat niet alle circa 400 fte die het MIT uiteindelijk zal

omvatten in de MIT-organisatie zelf zullen zijn opgenomen maar primair vanuit de

moederorganisaties hun taken ten behoeve van het MIT vervullen.

Operationeel mandaat

3) Operationeel mandaat vanuit de directeur operatién MIT op personeel dat vanuit de

moederorganisaties in het MIT is geplaatst, kan (ook juridisch gezien) relatief eenvoudig
tot stand gebracht worden. Dat kan deels bewerkstelligd worden door het onderdeel te

maken van de operationele governance maar dat betekent een toereikend (zwaar)
mandaat in de besluitvorming op het SKO+ plus niveau met name aan de kant van de

diensten onder het eigenaarschap van de minister van Financién.

Dit mandaat vergt nadere uitwerking waar het de inzet van medewerkers betreft die wel

gelabelde MIT capaciteit zijn maar niet in de MIT organisatie zelf werkzaam zijn maar in

een (onderdeel) van de moederorganisatie.

Daarbij is de centrale vraag of het hier gaat om operationele en organisatorische
afstemming met de moederorganisatie waar deze capaciteit is ondergebracht. De vraag of

de inzet op zich goedgekeurd is maakt deel uit van het goedgekeurde plan van aanpak dat

door het MIT is opgesteld ter uitwerking van het commanders intent. Indien die vraag

positief wordt beantwoord dan dient een procesafspraak te worden geformuleerd tussen de

directeur operaties van het MIT en de betrokken moederorganisatie.

Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de operationele governance kan er ook voor

gekozen worden om het MIO hier een rol te laten spelen. Dat is echter een suboptimale

oplossing.
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Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Aan: Fie + BD/DCOM/WS&O

Ce: Biz 12e | BD/DRC;512e 5.1.2e -BD/DGPenV/PPBT; _5.1.2¢ |xte[ 5.71.2e | BD/DGC-19;

3.120 pi2e - BD/DBO;| 5.1.20 |. BD/DBO/ADVIES| 5.1.2€

BD/DCOM/WS&0;[5.12e| 412k - BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: RE: bencemingsbericht MIT

Datum: dinsdag 10 november 2020 18:37:43

Ok

Verzonden met BlackBerry Work

(www. blackberry.com)

Van: br2dpe - BD/DCOM/WS&0 45.1.2e  @minjeny.nl>
Datum: dinsdag 10 noy. 2020 14:52

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL <{___5.12e zminjenv.nl>
SSopietania

12e)

BD/DRC {_312e|a@minjenv.nl>, | 5.1.2e |, 67 72+) - BD/DGPenV/PPBT

{_ 5126|@minjenv.nl>, (2122| em [22]. van-BD/DGC-19ee eee[Sa Es}. —}- BDDBO4 5.1.26 @minenvol>[512e|, Behe }
BD/DBO/ADVIES {8126 @minjcnv.nl>,| 5.1.26 | -

BD/DCOM/WS&O
{__512e  |@minjenv.nl>, [$.1.2¢ |B),

E23.
- BD/DCOM/WS&0 {_5.12e{a

Onderwerp: benoemingsbericht MIT

Beste Ferd,

Vanmiddag zal het MIT een bericht uitdoen over de benoeming van de vier leden van het

programmateam, zie de bijlage. Dit benoemingsbericht is voor het MIT een belangrijke stap in

de opbouw van het team, zoals onlangs besproken met {_5.1.2e|.Om dit bericht

meer onder de aandacht te brengen/te versterken heb ik vanuit JenV een kort nieuwsbericht

gemaakt voor bij ons op de website rijksoverheid.nl. Dit uiteraard in afstemming met de MIT-

collega’s,|__4. 512 an[61.2e]| _512e _|, Zie ons korte bericht hier direct onder in de mail

met ook een quote van jou erbij.

Groeten,

JenV-nieuwsbericht op rijkoverheid.nl:

Benoeming MIT-programmateam in aanpak ondermijnende criminaliteit

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) in de aanpak van georganiseerde ondermijnende

criminaliteit heeft een programmaleiding gekregen. Vanuit de zes samenwerkende

organisaties - de Politie, de FIOD, de Douane, de Belastingdienst, de KMar/Defensie en het

Openbaar Ministerie (OM) - zijn vier leden voor het programmateam benoemd.

Het MIT frustreert en pakt de criminele verdienmodellen en hun bedrijfsprocessen aan, zowel in

nationaal verband als in internationaal verband. In MlT-verband wordt een multidisciplinair

datacentrum opgebouwd met behulp van de gedeelde kennis en expertise van alle betrokken

diensten, waardoor meer operationele slagkracht ontstaat.

,,Vooral door enorme criminele geldstromen die zijn gemoeid met drugshandel dreigen

misdadigers en hun facilitators die de illegale praktijken mogelijk maken, de legale econamie en

samentleving te ondermijnen. Dankzij de gedeelde kennis in het MIT kunnen alle partners in het



toezicht, de handhaving en de opsporing sneller schakelen in de aanpak van de criminele

bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland. Dat betekent: oprollen van criminele netwerken,

afpakken van crimineel vermogen en barriéres opwerpen om crimineel handelen verder te

voorkomen”, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Zie voor meer informatie over de benoemingen het persbericht van de MIT-partners in de

bijlage.

Deke keakc

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

sth

5.1.20 @minjenv.n!

www.rijksoverheid.ni/jenv

0293



0294

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Het MIT is een nieuw en uniek samenwerkingsverband binnen de Nederlandse rechtshandhaving
en richt zich op de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het beschikt

over een eigen multidisciplinair datacentrum en specialistische interventiecapaciteit met een ruim

mandaat. Het team kan worden beschouwd als een landelijke multidisciplinaire criminele

inlichtingendienst met internationale slagkracht. De oprichting van het MIT is een van de grootste

veranderingen en meest verregaande vormen van samenwerking binnen het Nederlandse

landschap van intelligence-, toezicht-, handhavings- en opsporingsdiensten. Op deze innovatieve

wijze versterk ik onze capaciteit om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gericht te

bestrijden.

Het MIT gaat opereren op het snijvlak van (inter)nationale georganiseerde ondermijnende
criminaliteit en de daarmee gepaard gaande criminele geldstromen. Het team is een aanvulling op

en werkt actief samen met de bestaande diensten die zich nu al succesvol inzetten binnen de

integrale aanpak van ondermijning.
Om tot de meest effectieve interventies te kunnen komen verzamelt het MIT alle mogelijke kennis

over bedrijfsprocessen en criminele verdienmodellen. Hiervoor is noodzakelijk dat het MIT gaat
beschikken over multidisciplinaire informatie- en analysecapaciteit die nu ontwikkeld wordt. Op
basis van deze exacte en gedetailleerde analyse van het MIT worden vervolgens keuzes gemaakt
voor gerichte interventies.

In september opende ik de tijdelijke huisvestingslocatie van het MIT in Gorinchem. De

voorbereidingsfase is in oktober overgegaan in de projectmatige bouwfase van het MIT. Aan het

hoofd van deze projectorganisatie staat een programmateam van vier leden. De werving en

selectie hiervoor heeft in de afgelopen periode plaatsgevonden. De formele benoeming van het

programmateam MIT is op 10 novemberjl.door de Stuurgroep MIT namens mij afgerond en door

deelnemende partijen bekend gemaakt. De leden van het programmateam zijn afkomstig uit de

deelnemende organisaties en zijn als gelijkwaardig team verantwoordelijk voor de bouw en

operatie van het MIT. Het programmateam legt over de resultaten verantwoording af aan de

Stuurgroep MIT.

Uiteindelijk zal het MIT uitgroeien naar een omvang van honderden specialisten. Eerder heb ik

aangegeven dat hierbij kan worden gedacht aan ongeveer 400 fte. Vanzelfsprekend kent een team

van een dergelijke omvang een gefaseerde meerjarenopbouw. Ook de vulling van het MIT, onder

meer vanuit de deelnemende diensten, zal worden gekoppeld aan de concrete behoefte van het

MIT en kan dus ook op verschillende wijzen plaatsvinden, zoals ter beschikkingstelling, detachering
en indiensttreding. Ongetwijfeld zullen ook specialisten van buiten worden aangetrokken. De

diverse specialisten werven we zoveel mogelijk via zijinstroom. Ondertussen zijn in oktober de

eerste vacatures voor het MIT uitgezet en worden de eerste mensen al aangenomen voor de bouw

van het datawarehouse. Naar verwachting kunnen de eerste MIT teamleden in 2021 operationeel
zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan het team eind 2022 zelfstandig
operationeel zijn.

Naar verwachting verhuist eind 2021 het MIT naar een locatie in het midden van het land. Hier

wordt het MIT samen met onder andere het Team High Tech Crime van de politie gehuisvest. De

oprichting van een nieuwe entiteit als het MIT vergt idealiter een eigen wettelijke regeling. Daarom

werkt mijn ministerie samen met de ministeries van Defensie en Financién aan de voorbereiding
van eéén instellingsbesluit. Ook werken we samen met betrokken landelijke organisaties en hun

wettelijke gezagen aan een multidisciplinair sturingsmodel en een eerste (juridisch) kader voor de

gegevensverwerking, waarbij ervaringen vanuit de vliegende start worden meegenomen. Ik streef

ernaar om met de betrokken ambtsgenoten in het eerste halfjaar van 2021 het MIT als

zelfstandige entiteit vorm te geven in een instellingsbesluit.



To: 5.4.2e
| frat
=

- BD/DJOAMJBOZ[_5.12e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.26 | $14 [512]. - BD/DJOANBOZ

Sent: Wed 3/23/2022 1:52:21 PM

Subject: FW: Conceptbrief versie 10 juni

Received: Wed 3/23/2022 1:52:22 PM

Van: |6.1.22|, 194.0%, - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 12:20

.

- BD/DGPenV/PPBT/PBO 4 6.1.28 @ minjenv.nl>

.

- BD/DGPenV/PPBT/PBO q 5.1.2e — |@minjenv.nl>

Eens.

Vond dat de eerste keer ook al best kort door de bocht. En het is idd minder handig om daar op terug te Komen.

Maar beter nu dan nog later.

Feit is dat een volledige onderbrenging in NP/LE om meerdere redenen lastig is voor het MIT

Het blijkt dat veel betrokken spelers er vanuit gaan dat zij hun mensen ter beschikking stellen in een

samenwerkingsverband met behoud van eigen aanstellingen en bevoegdheden (convenant-model).
Dat zou m.n. ook voor de beoogde info-deling cruciaal zijn, zeker in de eerste fase.

Een full fletched onderdeel van de NP zit gelijk vast aan de Wpg kaders; we krijgen dan vervolgens discussies (zoals
nu over de FIU).

Ik krijg va boven de indruk dat hij dit ook al met[5.1.2e]an de orde heeft gehad. Die hebben het over iets

onder del124 letterlijke tekst vanB.12¢]

-BD/DGPenV/PPBT/PBO q 5.12e —|@minjenv.nl>
donderdag 11juni 2020 11:35

{13} -BD/DGPenv/PPBT 4 81.28 |@minjenv.nl>
onceptbrief versie 10 juni

Ok. Maar ook zo’n ruime formulering roept ook weer vragen op in relatie tot de vorige brieven. Ik zie graag een

volgende versie tegemoet, vandaag.

Van: fia, -BD/DGPenV/PPBT <] 5.1.28 |@minjenv.ni>
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 10:32

Aan:| 5.1.2e |, f+]. ['|- Bp/DGPenv/PPBT ¢__5-1.2e |@minjenv.ni>;[__5-1.2e |, [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO
J  §.1.2¢e @minjenv.nl>

CC;] 5.1-2e |, 5424, [542e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO q__5.1.2e —|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

[5426],
Had gisteren einde werkdag nog overleg met[__§] 6.1.2e ]over aantal zaken.

Daaronder ook deze brief.

Punt dat [5.1.2e] heeft aangekaart over de ophanging was wat betreft ok, sterker nog, hij heeft een

voorkeur voor een nog iets ruimere formulering waarin staat dat het MIT “(vooralsnog) organisatorisch en

beheersmatig wordt ondersteund vanuit de NP” . dus zonder vermelding van de LE als landingsplaats.

Hij heeft naast jouw punten ook mijn punten genoemd: het is dus ok dat wij in de tekst van de brief meenemen dat

in het pakket van die 55 mil ook maatregelen zijn verwerkt om de basis in de eenheden op orde te brengen.
Omdat we nu fte’s met getallen noemen bij de NP wordt het contrast met de vage aanduidingen over wat de KMar

gaat leveren wel groter; de aangepaste tekst met die getallen moet dus vandaag nog wel naar de NU omdat we

anders op maandag groen licht krijgen op een tekst die juist op dat punt nogal afwijkt van de versie die ze nu

hebben.

We moeten er overigens rekening mee houden dat de NP hier een punt van maakt dat zij in de brief aan de TK aan

de lat komen te staan voor concrete prestaties qua fte’s en dat de KMar daarvan verschoond blijft.
De oplossing zou dan moeten zijn dat het voor de KMar ook concreter wordt. Niet andersom.
§.

Van: 2e|. - BD/DGPenV/PPBT/PBO <__5.1.2e— |@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10juni 2020 17:52

[5.1.2e].- BD/DGPenv/PPBT/PBOqd &1.2e — |@minjenv.nl>

p14, BD/DGPenv/PPBT 4 $.1.2e  |@minjenyv.ni>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

aE)
We moeten wel antwoord op hebben van jou en voor verzending aan politie. Want de versie die nu

(sinds gisteren) aan politie voorligt, bevat nog niet de een dergelijke formulering over de ophanging, een link naar

4~ -asus|__§1.2ebn de aantallen fte’s voor B&B. Dit maakt voor hen vanzelfsprekend wel veel uit.

0295



Graag verneem ik daarom wat ons standpunt (als eigenaar) is t.a.v. ophanging MIT en of ik ook deze nieuwe versie

van de brief moet doorsturen aan politie ter afstemming.
Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma politiéle beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Pastbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ic
Voor een veilig:@ en rechtvaardige samenleving

{12 -BD/DGPenv/PPBT <{_5.1.2e  |@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 10juni 2020 17:45

:[512e  |,[6.1.2e],-BD/DGPenV/PPBT/PBO4 £1.28 |@minjenv.nl>;[ 5.1.2e
|}

@ minjenv.n|>

b124, [5x26],van der-BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl>

.|51.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Los daarvan: als het MIT onverkort een (dienst-)onderdeel wordt van de LE dus van de NP dan worden de

discussies met Douane, FIOD en Bel.dienst over infodeling zoals beoogd voor het MIT of heel overzichtelijke en

slecht qua uitkomst (nl plat Wpg) of eindeloos ingewikkeld omdat dat dan een dienstonderdeel van de NP qua info

een samenwerkingsverband moet zijn war 8126 Init direct verantwoordelijk voor is of zo.

Dus gewoon beheersmatig bij LE is wel heel overzichtelijk, dat ben ik met je eens, maar neemt ene enorm

voorschot op discusseis waarvan het begin niet gevoerd is; nl de wat is het MIT nu echt? Samenwerkingsverband of

politiedienst.
Dat is een juridische discussie waar ook de TK veel belangstelling voor zal hebben en die beter niet aan de voorkant

afgedaan kan zijn met fijne simpele teksten door de eigenaar van de politie-organisatie.
Om nog maar te zwijgen van de mensen van Fin; dia zitten hier aanmerkelijk preciezer en zuiverder.

Van: -BD/DGPenV/PPBT/PEO {__§.12e _|@minjenv.ni>Verzonden: woensdag 10juni 2020 17:35

: {+}, - BD/DGPenv/PPBT <{_5.1.2e  |@minjenv.nl>;[ 5.1-2e |, 5+, [512e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO

@minjenv.nl>

co: 24 24, )5»2e],van der-BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Wat betreft ophanging, gewoon beheersmatig bij LE. Zo dicht mogelijk bij eerdere teksten want er is nog geen

nieuw of ander besluit, toch?

van: 6.1.2 |p}, -BD/DGPenV/PPBT <{__5.12e |@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 10juni 2020 16:57

Aan:| 5.1.2e |, +4, [512], - BD/DGPenV/PPBT/PBO <__5.1.2e  |@minjenv.nl>;[_51.2e _ |,[5-1.2e],- BD/DGPenV/PPBT/PBO

<j 5.1.2 @minjenv.n|>

ce:|o4.26)brad [se2[5.1.2e |BD/DGPenV/PBT/PBI<{_ 8-12 |@minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Ik dacht dat er nog wel wat meer te verbeteren was aan de brief......

Zie mail van vanochtend.

Minister geeft nu behoorlijk inzicht in de kwantificatie van het geld qua capaciteiten: De KMar blijft echter volledig
verscholen achter uitermate wollige teksten.

Zou voor wat betreft MIT en LE spreken over “organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de LE”

.-BD/DGPenV/PPBT/PBO @ minjenv.nl>

cc: [f=] - BD/DGPenv/PPBT < @minjenv.ni>;[512¢)fra]. [sv5.1.2e |. BD/OGPenV/PBT/PBI
5.1.2¢ @ minjenv.n|>

Onderwerp: Conceptbrief versie 10 juni

Beste[ 5.1.245.1.2e |,
Hierbij de laatste versie van de (concept)briefover de uitwerking van BOTOC.
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Deze versie zal morgen worden besproken met de minister. Planning is dat de brief begin volgende week wordt

verstuurd aan de TK. Politie heeft gisteren vorige conceptversie ontvangen en laten weten dat zij volgende week

dinsdag 16 juni as 12:00 uur kunnen reageren. Ik heb de deadline in overleg met ons cluster parlementair en DGRR

op maandag 15 juni as 12:00 uur gezet.
Zie het document voor mijn vragen en opmerkingen op de tekst over het MIT. Het lijkt verstandig om m.b.t. de

ophanging nu te kiezen voor een andere formulering dan in de vorige 2 brieven (oktober 2019 en april 2020). Toen

werd gesproken over: ‘het MIT zal als entiteit herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de

Nationale Politie’.

en ik adviseren om nu in deze brief - gelet op de latere uitwerking in governance/regelgeving — te

kiezen voor de volgende formulering: ‘het MIT wordt beheersmatig gefaciliteerd door de Landelijke Eenheid van de

politie’. Wat zijn jullie gedachten hierbij? Kan hiermee leven denk jullie?
De tekst van Bewaken en Beveiligen is nu gelukkig ook wat concreter (aantallen fte’s).

Groet,
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To: 5.4.2e |s-BD/DNVI__5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e [$02f 6:24 - BD/DGPenVIPPBT/PBO

Sent: Wed 4/13/2022 12:12:23 PM

Subject: FW: ophanging MIT

Received: Wed 4/13/2022 12:12:24 PM

| {1% - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 15:33

[+>]. - BD/DGPenV/PPBT

{[512e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO ;|5.1.28 _|,[5.1.2e|, - BD/DGPenV/PPBT/PBO ;|5.12e|, 5.1.2e | (5.1.2e],)'
Onderwerp: ophanging MIT

5] 5.1.2e

Vandaag was er weer een bijeenkomst van de juridische werkgroep infodeling MIT.

Samen met nu opnieuw een poging gedaan om de discussie te starten over wat er in een convenant geregeld zou moeten

worden voor de gegevensverwerking in het kader van het MIT.

Opnieuw dreigde het merendeel van de discussie te gaan over de governance, de ophanging en de eventuele

rechtspersoonlijkheid van het MIT en zaken als toekomstige ophanging en wel of geen rechtspersoonlijkheid. Maar Ook de

toetsing van de viiegende start aan de bestaande kaders voor gegevensverwerking werd serieus geopperd.
Het wel of niet hebben van rechtspersoonlijkheid is irrelevant voor de gegevensverwerking as such; alleen in het kader van de

WGS geldt vooralsnog dat een samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid mag hebben. Maar ook dat heeft louter

theoretische waarde: een wettelijke regeling van het MIT (sui generis) dus een die ook rechtspersoonlijkheid voor het MIT zou

creéren, is nog lang niet in zicht. En als dan, is dit ook oplosbaar.
Wat mij wel opviel is dat de politie (en dat was niet de eerste keer) vrij nadrukkelijk vraagt naar die toekomstige ophanging.
Het is geen toeval meer: de juristen, de medewerkers van de gegevensautoriteit maar cok hDLR gaan er (met de nodige
stelligheid) van uit dat het MIT een onderdeel van de NP wordt. Bij voorkeur van de LE of anders iets zoals de LMS.

Wat dat betekent voor het multidisciplinaire karakter van het MIT lijkt volkomen irrelevant. Ook onze heel genuanceerde
vergelijking met het Kustwachtmodel (geen wettelijke basis, hosting door Defensie voor beheer en organisatie) wordt lauw

Loenen bejegend of erger.

Het patroon is duidelijk: bij de NP is er duidelijke zorg om dan wel weerstand tegen het huidige model van het MIT en de

bijbehorende governance doordat wij aangeven dat de uiteindelijke ophanging een vraag is die in de toekomst nog beantwoord

moet worden.

Die ophanging en aansturing van het MIT zijn cruciale onderwerpen (geworden) waarbij het vrij duidelijk is dat OM en NP samen

inzetten op een MIT dat onder een vrij strakke tweelaagse sturing staat. Kanttekeningen van mijn kant dat het nu voorgestelde
mocel ook in de bewoordingen van de voorstanders betekent dat het MIT geen mancaat heeft voor de inzet van eigen

capaciteiten werden in de laatste bespreking met[| 51.5 |scherp en op de man aangepakt door het OM. Datzelfde OM dat in

de laatste bespreking waar de echte discussies over de operationele governance nu steeds zichtbaarder worden, zelfs het woord

voerde namens de NP; die waren niet aangesloten.
De bedoeling van de indieners van de motie en van de minister om met het MIT een zelfstandige entiteit (zij het met

beperkingen) in te richten die iets nieuws vormt in aanvulling op het bestaande, lijkt bepaald nog geen algemeen gedachtegoed.
Tot zover
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To: 5.1.22 sk - BD/PACT| 5.1.2e | @minjenv.ni]

From: 5.1.2e | |5.1.2e| - BD/DRC/GC

Sent: Thur 6/2/2022 6:56:37 AM

Subject: FW: Besluiten directeurenoverleg

Received: Thur 6/2/2022 6:56:38 AM

Dit is van het directeurenoverleg op 19/3/20

[5-1.2e], - BD/DCOM/C&R

donderdag 19 maart 2020 16:19

:[8.1.2e|, $1} - BD/DRC

Onderwerp: RE: Besluiten directeurenoverleg

Nieuwe versie:

Besluiten

Minister heeft besloten dat hij door wil gaan met het plan: de hele claim binnenhalen bij de Voornaarsnota.
© Morgen in de MR gaat de minister bij de behandeling van de wetgeving strafrechtelijke aanpak aangeven dat hij later

nog terugkomt op claim ondermijning.
o We koersen nu op 10 april (of 9 i.v.m. Goede Vrijdag) voor presentatie in MR, 13 april fractievoorzittersbijeenkomst.
o Voorbereiden informatiepakketje voorfractievoorzitters.
o Via DFEZ wordt MJenV geadviseerd om bij BPO/MR helderheid te krijgen over planning VIN.

¥ Nota incidentele middelen:

o Terughalen uit de lijn.
o Moet worden aangescherpt o.b.v. de termijn/planning integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota. Gaat voor

besteding incidenteel geld alleen over €22 miljoen.
ItScenario 1: Normale/integrale besluitvorming VIN half april.

Advies: €22 mln wordt uitgegeven n.a.v. uitkomsten besluitvorming (dus niet van tevoren).
lj Scenario 2: Gedeeltelijke besluitvorming VIN half april. Overige besluitvorming in de zomer.

Alleen toekenning €55 miljoen voor bewaken en beveiligen, later in de zomer besluitvorming over de rest van het geld. Dat

betekent dat de besteding van de €22 miljoen zou gaan schuiven, afhankelijk van hoe lang de besluitvorming
in de ijskast wordt gezet. In nota keuzes aanbieden over inrichten overbrugging (vnl. overbruggingskosten
MIT).
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Structurele middelen voorjaarsnota 2020

Aanleiding
De minister heeft een duidelijke keuze gemaakt. De € 150 min. structurele middelen worden

primair ingezet op het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55

min.) en de inrichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en

€ 8 min. voor keteneffecten MIT). Daarnaast is€ 2 mln. beschikbaar voor programma anti-

ondermijning en onderzoek.

Bespreekpunten/besluiten directeurenoverleg

Ter bespreking en besluitvorming de uitwerking:
1. Meerjarenreeks structurele middelen Akkoord
2. Incidentele middelen Bewaken en Beveiligen 2021

3. Incidentele keteneffecten MIT 2021 Akkoord
4. Structurele keteneffecten MIT

versterkinggeldenRIEC)I# gesprek(:)[ 512= Jeni,
Dit besluit vereist scherpe keuzes:

a. Wat is direct en minder direct gerelateerd aan het MIT?

b. Wat is een valide verhouding versterking Rijksrecherche en OM - versterking
onderdelen voormalige pijler Kennis & Expertise (tactische tafel, strategische

voorziening, versterking/informatiedeling RIEC-LIEC)?
c. Welke onderdelen voormalige pijler Kennis & Expertise hebben prioriteit?

Stel z.s.m. naast een kwartiermaker een stuurgroep K&E in, samengesteld uit

departement (DGPenV, PAO, DVB), politie, bestuur/SBO en LIEC.

Ter bespreking:
5. Proces verdeling incidentele middelen voor lokaal en regionaal (€ 15 min. en € 10 min.)

Ad 1. Meerjarenreeks structurele middelen

In het onderstaande voorstel is rekening gehouden met: de door minister gewenste snellere

opbouw van het MIT dan in de structurele claim IRF; het bedrag aan incidentele middelen uit de

structurele reeks voor 2021 en 2022; de door NCTV aangegeven gewenste snellere opbouw van de

reeks B&B; de mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen voor een aantal urgente

maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 min. resterende incidentele

middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de

€141 min.).

55

55

2022 2023 e.v.

51

StBewaken en Beveiligen

2024

Bewaken en beveiligen ai
36

5Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel

Programma Anti-Ondermijning 2 2 2

Incidentele middelen lokaal/regionaal a5 10

MIT 83 87 93
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MIT en directe organisatie effecten MIT 75 79 85

Keteneffecten MIT 7 8 8

Keteneffecten MIT incidenteel T

Totaal 141 150 150

Ad 2. Uitwerking incidentele middelen Bewaken en Beveiligen 2021

Claim 2021

Bewaken en Beveiligen incidenteel 5

Versterken informatieorganisatie politie 0,5

Extra getuigenbescherming (bovenop 4 mln.) 6 1

OM en ZM versterking weerbaarheid 6 2

Extra beveiliging PI (kleinschalig extra toezicht en GVM hoog) 7 1,5

Ad 3. Uitwerking incidentele keteneffecten MIT 2021

Claim 2021

Keteneffecten MIT incidenteel 1

Implementatie kostenverhaal CJIB 0,3 0,3

Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 geregeld) 0,9 0,6

Ad 4. Uitwerking structurele keteneffecten MIT

Voor de besteding van de € 8 min. keteneffecten MIT wordt voorgesteld bij de keuze uit te gaan

v‘an de navolgende criteria:

De duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT:

De mate van samenhang met het MIT qua organisatie en in tijd: kern MIT, direct organisatie

effect van het MIT, keteneffect van de bij het MIT betrokken organisatie(onderdeel),
keteneffecten bij andere organisaties (direct gevolg of verder weg gelegen);
Ter versterking MIT: direct en in relatie met andere samenwerkingsverbanden, organisaties en

private partijen;
Politiek wenselijk en/of draagvlak.

Claim | Voorstel

Keteneffecten MIT structureel 8

1. | Strategische en tactische kennis en expertise; verbinding 141 35
regio en kennisdelen

t

2. | Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche 4,4 3

3.| OM MIT inzet regio 2,9 1

4. |Wetgevingsagenda 1,3 0,5

Toelichting:
1. Strategische en tactische kennis en expertise, verbinding regio’s en kennisdelen
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a. Eris een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch

niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de

bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC’s; voor het draagvlak van

(regio)burgemeesters, het LOVP; voor de regionale onderdelen (eenheden, parketten
etc.) van de MIT deelnemende organisaties. De tactische tafels bij het LIEC kunnen

een rol spelen bij de verbinding tussen het MIT en de regio’s.
b. Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van

de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op

strategisch niveau een voorziening gecreéerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB

en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van

een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te

versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van

de strategische sturing is het nog maar de vraag, of het inrichten van een nieuw

organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van

deze voorziening wordt in 2020 door een kwartiermaker in kaart gebracht.
c. Het RIEC-LIEC bestel is eerder, met de regeerakkoord gelden, structureel versterkt

(zie pagina 3 voor overzicht).

2. Rijksrecherche
Uit contourenbrief: “Een belangrijke partner voor het interventieteam is een goed toegeruste

Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

De Rijksrecherche voorkomt daarmee immers dat criminele netwerken kunnen infiltreren in

overheidsdiensten”. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig

gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij

opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook

illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is tevens een

belangrijke partner voor het MIT omdat de Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie
die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke

omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt

bewaard en op een later moment samengebracht kan worden. Mede hierdoor verkrijgt het MIT

inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar

(drugs)criminelen gebruik van maken.

3. Keteneffect van deelname OM in het MIT.

4. Wetgevingsagenda: vooral op het viak van informatie-uitwisseling noodzaak structurele

middelen, ook met oog op informatie-uitwisseling in MIT verband /landelijke tafels/RIEC’s/etc.

Ad 5. Proces verdeling incidentele middelen voor lokaal en regionaal
Het SBO is het gremium voor gevraagd en ongevraagd advies minister op de aanpak van

ondermijning en besteding middelen voor regio/preventie. Echter ook regioburgemeesters en VNG

spelen een rol hierin (en hebben hierover ook een brief gestuurd aan de minister en antwoord

gekregen). heeft voorgesteld om met alle hier genoemde partners in overleg te

treden en te komen tot een eenduidig advies over de besteding van de € 15 en € 10 min. Hij zal

daar de stand van zaken van de projecten die zijn gefinancierd met de € 100 min. regeerakkoord

gelden in meenemen. Hiermee lijkt het niet nodig om dit ook in het LOVP te bespreken.

* RIEC-LIEC bestel

De regeerakkoord gelden € 110 mln. (€ 100 mln. incidenteel en € 10 mln. structureel) zijn

voornamelijk naar de regio gegaan.

Overzicht van de toekenning van de 10 mln. structureel:

2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Versterking intelligence en 4.610.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

analyse capaciteit in RIEC-

verband
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Versterking RIEC Oost- 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000

Nederland

Uitvoeringskracht regio's 5.880.000 6.030.000 6.030.000 6.030.000

Versterking LIEC 230.000 230.000 230.000 230.000

Versterking 1.000.000 850.000 850.000 850.000

Belastingdienst/FIOD

Totaal 5.000.000) 10.000.000| 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000
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Besluiten kernoverleg directeuren 3/9/20

Aanwezig: [520 ][_ 8726], §124[ 8120 J 5.1.26 | [S120] [5.120 ], [S720 [S120 1, +24
[S422],[ 5t2e |[ 5126 |, fr] 5.1.26 |, [5120 | [ S42e | (secretaris)

_Besluiten

buiten verzoek

e =©Stuurgroep MIT

o Aan het kijken hoe DGO voorzitter kan worden van stuurgroep MIT, om te sturen op

gelijkwaradigheid, innovatie, doen wat we bedacht hebben. NIet operatie, targets, etc.

Door voorzitterschap DGO ook benadrukken dat MIT een gelijkwaardig
enwerkingsverband is tussen die opsporingsdiensten.

o (21*|Financién van het MIT: let op: er staat nu een hekje om het MIT

buiten verzoek
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