
Prioriteiten KLPD  2008-2011 
 
Inleiding 
Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. De criminaliteit ten opzichte van 2002 is gedaald. Het 
gaat de goede kant op. Maar het is nog niet veilig genoeg. Daarom wordt de komende vier jaar door het 
kabinet en de veiligheidspartners een extra impuls gegeven aan het veiliger maken van Nederland. Het 
kabinet heeft als doelstelling aan het eind van deze kabinetsperiode (2010) een daling van de criminaliteit 
en overlast met 25% ten opzichte van 2002. Deze doelstelling uit het inmiddels afgeronde 
veiligheidsprogramma “Naar een veiliger samenleving” blijft van kracht binnen het project “Veiligheid 
begint bij Voorkomen” dat als vervolg op het eerstgenoemde programma kan worden gezien (zie ook de 
brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer; d.d. 6 november 2007; kenmerk 5513871/07/VbbV). In 
deze brief is aangegeven dat het project “Veiligheid begint bij voorkomen” zich rond een zestal thema’s 
concentreert die onder meer terugkomen in de landelijke prioriteiten voor de politie. 
 
In dit document wordt, met het oog op het realiseren van de bovenstaande doelstelling, aangegeven aan 
welke prioriteiten het KLPD de komende vier jaar naast haar reguliere werkzaamheden (passend bij de 
expertiserol zoals omschreven in de strategische visie van het korps) een extra impuls zal geven. Deze 
prioriteiten zullen worden vastgesteld conform de systematiek uit het inmiddels in werking getreden 
wetsvoorstel Versterking bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie. In 2009 zal een 
tussenstand worden opgemaakt. Naar aanleiding van deze tussenstand zal door de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie na overleg met de gemandateerd 
korpsbeheerder van het KLPD en het College van procureurs-generaal (PG’s) bezien worden of een 
aanpassing van de resultaatsafspraken en indicatoren noodzakelijk is. 
 
Prioriteiten 
 
1. Aanpak criminaliteit kwalitatief - Zware en Georganiseerde criminaliteit 
 
Doelstelling 
Het KLPD versterkt de criminaliteitsaanpak kwalitatief. Het korps zal dit bereiken door: 
 
A 
a. Havank  
Het huidige vingerafdrukkensysteem HAVANK is uiterlijk augustus 2009 vervangen door een nieuw 
systeem. In het nieuwe systeem wordt het mogelijk om online vingerafdrukken van verdachten op te 
slaan, vingerafdrukken te controleren en naar sporen (vingerafdrukken, handpalmen) te zoeken. De 
koppelvlakken voor de invoering van het ID-Protocol en Prüm zijn gebouwd, getest en operationeel. De 
decentrale FIT stations zijn gekoppeld. De zeven decentrale bovenregionale samenwerkingsverbanden 
voor Forensische Osporing zijn voorzien van één of meerdere AFIS-werkplekken. Het functioneel beheer 
is ingericht bij het KLPD; het applicatiebeheer en technisch beheer is ingericht bij VTs-PN.  
  
b. Team High Tech Crime 
Zodra het team in 2009 op sterkte is, zal het team naast haar andere werkzaamheden per jaar twee tot 
vier grote onderzoeken naar High Tech Crime verrichten.  
Het team fungeert 24 uur per dag als aanspreekpunt voor partners in binnen en buitenland. 
Het team levert bij alle grote onderzoeken indien van toepassing een bestuurlijke rapportage aan. 
Het team ontwikkelt nieuwe innovatieve opsporingsmethodieken. 
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Het KLPD stelt periodiek de ministers op de hoogte van de groei van het team en door het team behaalde 
resultaten. 
 
B 
Het KLPD levert een bijdrage aan het (opstellen en) uitvoeren van de programma’s Versterking Aanpak 
Georganiseerde Misdaad, Cybercrime, Financieel-Economische misdaad en Versterking Opsporing en 
Vervolging. De programma’s zullen aansluiten bij het budget dat beschikbaar is gesteld door het kabinet 
voor deze onderwerpen. Per 1 januari 2008 zullen de programma’s geheel ingevuld zijn.   
 

Programma Versterking Opsporing en Vervolging 
 Het KLPD implementeert het in 2007 opgestelde en met BZK en Justitie afgestemde specifieke plan 

van aanpak voor het KLPD ter uitvoering van het Programma Versterking Opsporing en Vervolging.  
 

Financieel economische Criminaliteit 
 Voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit wordt door politie, OM en departementen 

een gezamenlijk meerjarenprogramma (waaronder een financieel plan en een implementatieplan) 
opgesteld. In 2008 of eerder wordt gestart met implementatie en uitvoering. Dit 
versterkingsprogramma brengt vanuit de verschillende domeinen (witwassen, ontneming, corruptie en 
fraude), zowel in termen van kwaliteit als kwantiteit, tot uitdrukking welke maatregelen op de korte, 
middellange en lange termijn door alle actoren, waaronder de politie, worden verricht. 
  

 Cybercrime 
 Ten behoeve van de bestrijding van cybercrime wordt door politie, OM en departementen een 

gezamenlijk meerjarenprogramma (waaronder een financieel plan en een implementatieplan) 
opgesteld. Waarna zo snel mogelijk wordt gestart met implementatie en uitvoering. De activiteiten van 
het Meldpunt Cybercrime, Team High Tech Crime (THTC) en Internet surveillance worden 
geëvalueerd waarna besloten wordt over een eventuele structurele inbedding van deze activiteiten 
binnen Nederlandse politie. De inzet op betreffende activiteiten en de verbinding tussen het KLPD en 
de regiokorpsen krijgen nader vorm in het landelijke programma.  

 Binnen het programma cybercrime heeft de bestrijding van kinderpornografie hoge prioriteit. Het 
KLPD vervult voor de bestrijding van kinderpornografie een centrale functie op het gebied van 
informatiecoördinatie, analyse en expertise. De komende jaren worden de bestrijding van 
kindermisbruik en van het produceren van kinderpornografie geïntensiveerd. Het KLPD is op dit 
terrein aanspreekpunt voor het buitenland en informatiecoördinatiepunt. Tevens draagt het KLPD zorg 
voor de geautomatiseerde opslag van kinderpornografisch materiaal ten behoeve van de opsporing. 
In 2007 heeft het productteam Bestrijding Kinderpornografie een cijfermatig overzicht gemaakt van de 
aanpak van kinderpornografie door de Nederlandse Politie. Dit overzicht zal jaarlijks worden 
opgesteld om de ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van kinderporno te kunnen volgen, 
daarvan te leren en uiteindelijk de aanpak te verbeteren. In overleg met het Openbaar Ministerie en 
samen met de regionale korpsen zal het KLPD een bijdrage leveren aan de verbeterslag in de aanpak 
van kinderporno. Naast politiële en justitiële maatregelen dienen ook betrokken partners hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Het KLPD zal zich samen met het openbaar ministerie en de 
regionale korpsen inspannen om een systeem te ontwikkelen waarin de follow–up bij de regiokorpsen 
kan worden gemonitord 
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 Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad 
 Het KLPD levert voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit een bijdrage aan de uitvoering van 

het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (PVAGM) met betrekking tot KLPD 
gerelateerde onderwerpen. In dit programma zal onder meer worden ingegaan op de ontwikkeling van 
het instrument bestuurlijke rapportage binnen de politie en de versterking van de analysefunctie 
binnen de politie. Tevens wordt de programmatische aanpak van prostitutie en mensenhandel 
voortgezet en vindt uitbreiding van de programmatische aanpak plaats met de aanpak van vermogen 
in vastgoed en van de georganiseerde hennepteelt. Bij al deze drie thema’s wordt expliciet aandacht 
besteed aan het afnemen van onverklaarbaar vermogen’. Het KLPD speelt daarin een belangrijke rol 
gelet op de voortrekkersrol en expertisefunctie van het korps op deze aandachtsgebieden. Deze 
voortrekkersrol uit zich met name in het initiëren van samenwerking met partners op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau. 

 Onderdeel van het programma PVAGM is de doorontwikkeling van de dienst Nationale Recherche 
(DNR). Deze doorontwikkeling start in 2008 en loopt door tot 2010. Doelen van deze doorontwikkeling 
zijn de versterking van het intelligence-proces, het komen tot een eenduidig en centraal sturingsmodel 
en een meer uniforme werkwijze. Om dit te realiseren wordt een aantal veranderingen in de 
organisatie en werkwijze van de DNR doorgevoerd. Waar dit de kaders voor DNR raakt, zoals die zijn 
vastgelegd in de regeling Nationale en Bovenregionale Recherche, vindt hierover besluitvorming 
plaats door de beide ministers.  

 
 
2. Informatie en Intelligence 
  
Doelstelling 
Het KLPD verbetert  de informatiehuishouding en de intelligence op nationaal en internationaal gebied. 
Het korps zal dit bereiken door: 
 
C 
Het KLPD borgt binnen het korps de inrichting van de Nationaal Dreigingsbeeldcyclus waarbij de verdere 
ontwikkeling en implementatie van het Nationaal Intelligence Model (NIM) en de kwaliteitseisen van het OM 
randvoorwaardelijk zijn. Het KLPD zal daartoe: 

a. Tweejaarlijks (in 2009 en 2011) criminaliteitsbeeldanalyses (CBA’s) opstellen op de toegewezen 
aandachts- en resultaatgebieden1 van het korps. 

b. Tweejaarlijks (in 2009 en 2011) een criminaliteitsbeeldanalyse opstellen op het gebied van 
vervoersstromen (water, spoor en verkeer). 

c. Vierjaarlijks (in 2008) het Nationaal Dreigingsbeeld (NDB) opstellen. 
d. Ieder jaar (updates van) regionale CBA’s zware- en georganiseerde misdaad en informatie, 

verzamelen en daar waar mogelijk stapelen ten behoeve van het opstellen van het NDB.  
e. Bijdragen aan de jaarlijkse verantwoordingsbrief bestrijding georganiseerde misdaad door het 

College van PG’s. 
 
D  
Het korps heeft uiterlijk 1 januari 2010 één nationaal en internationaal informatieloket ingericht voor de 
gehele Nederlandse politie en overige stakeholders (BOD-en, Kmar etc.). Dit informatieloket betreft de 

                                                 
1 De huidige aandachtsgebieden zijn: ideologische misdaad, heroïne, cocaïne, synthetische drugs, wapens & explosieven, 
mensensmokkel & mensenhandel, witwassen. De huidige resultaatgebieden zijn: cybercrime en oorlogsmisdrijven 
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samenvoeging van het huidige Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) en National 
IInformatie Knooppunt (NIK), waarbij de huidige producten als uitgangspunt dienen voor de verdere 
ontwikkeling van het loket. Het informatieloket draagt onder meer zorg voor: 

a. De nationale component van de intake van alle informatie- en rechtshulpverzoeken voor de 
Nederlandse Politie. 

b. De nationale informatiecoördinatie van rechtshulpverzoeken en informatieproducten 
Binnen één jaar nadat het informatieloket volledig geïmplementeerd is, wordt ten behoeve van een 
verdere optimalisatie van de processen een kwaliteitsinstrument ontwikkeld en ingevoerd gericht op het 
meten van klanttevredenheid. In het jaar hierop volgend zal het kwaliteitsinstrument daadwerkelijk worden 
ingezet. 
 
 
3. Internationaal 
  
Doelstelling 
Het KLPD versterkt de executieve samenwerking van politie op internationaal gebied en onderzoekt voor 
de eigen opsporingsonderzoeken structureel de mogelijkheden voor internationale informatie-uitwisseling 
en samenwerking. Het korps zal dit bereiken door: 
  
E  
Het KLPD coördineert op nationaal niveau de implementatie van de door de RHC goedgekeurde visie 
Internationalisering met betrekking tot de vier thema’s: samenwerking in EU-kader; informatie-uitwisseling 
en rechtshulp; landenbeleid nieuwe stijl en Onderwijs en HRM. Het KLPD zal hiervoor o.a.: 

a.  Jaarlijks bijdragen aan het door Europol op te stellen OCTA (Organised Crime Threat 
Assessment). 

b.  Implementeren en monitoren van de door de JBZ-Raad vastgestelde prioriteiten op basis van de 
OCTA (per 1 oktober van ieder jaar), met name door deelname aan parallelle teams, JIT’s, 
COSPOL-projecten en AWF’s); hierbij is behalve voor het KLPD ook een rol weggelegd voor de 
regiokorpsen. Het KLPD rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de genoemde prioriteiten per 
15 december van elk jaar. 

c.  Wekelijks de relevante (opsporings) informatie van het eigen korps, de regiokorpsen en eventueel 
van BOD-en – daar waar nodig in overleg met het OM – verzamelen, toetsen en leveren aan het 
Europol Informatie systeem en ad hoc toetsen en leveren van relevante (opsporings) informatie 
van het eigen korps aan Europese analysebestanden (AWF’s).  

 
 
4. Vervoersstromen 
  
Doelstelling 
Het KLPD verbetert de informatiepositie en de samenwerking met ketenpartners en andere korpsen op 
het gebied van informatie-uitwisseling. Het korps zal dit bereiken door: 
  
F 
Op basis van geconstateerde afwijkingen van de normen in goederen- en/of informatiestromen, 
voortkomend uit de informatietrechter van het in 2007 uitgevoerde experiment "stroomlijnen in 
stromenland", voert het korps gerichte inzetten uit bij verkeer, water, spoor en/of lucht. Naar aanleiding 
van de ervaringen die in 2007 zijn opgedaan met de uitkomsten van het experiment zullen begin 2008 
nadere afspraken worden gemaakt over het aantal gerichte inzetten in de periode 2008-2011. 


