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Bij deze bieden wij u met genoegen de Verantwoording Aanpak Deorgeniseerde Misdaad over 2010 een.

In de rapportage leggen het College van procureurs-generaal en de Rood van Korpschefs verantwoording af over de

inspanningen die in 2010 zijn geleverd binnen de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hiertoe worden de concrete

resultaten von de strafrechtelijke aanpak gegeven, eo. in termen van aantallen prnjectmatige onderzoeken. Ook wordt ingegaan

op resultaten van de financigle en geïntegreerde aanpak van georganiseerde misdaad, althans van inspanningen die OM en

Politie daartoe geleverd hebben.

In 21110 zijn door het OM en de politie op de speerpunten uit het Nationaal Dreigingsbeeld (NDB) meer onderzoeken uitgevoerd

dan in 2009. Daarbij is de belangrijkste toename te zien op de thema’s mensenhondal en witwassen. Er is een verdere stijging te

zien van de mate waarin in deze onderzoeken internationaal is samengewerkt Er is meer energie gestoken in het afpakken van

crimineel vermogen dat wordt verdiend met georganiseerde misdaad. En de geïntegreerde aanpak van georganiseerde misdaad

krijgt geleidelijk aan structureel gestalte hij OM en Politie.

Deze prestaties zijn geleverd in een context waarin schaarse recherchecapaciteit de dagelijkse realiteit is. Dat stelt OM en

politie voor de uitdaging scherp te sturen op de inzet daarvan. Om dat proces steeds te verbeteren wordt gewerkt aan het

Nationaal lntelligence Model 2.0 (NIM2.0). waarin da nadruk moer komt te liggen op realtime en intervantiegerichta intelligence

Ook ontwikkelt zich, naast da aanpak waarbij het criminele samenwerkingsverband centraal staat, een aonpok die
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Een belangrijke doelstelling ven het kabinet is een offensief tegen ondermijning. meer concreet het verdubbelen van het aantal
aangepakte criminele samenwerkingsverbanden in 21114. Deze deelstelling heeft ook zijn plaats gekregen in de landelijke

prioriteiten voor de politie. Strafrechtelijke handhaving is daarbij van groot belang en moet dus vierden versterkt. Maar dat met
strafrecht alleen de doelstelling niet bereikt kan worden, is evident. Daarom heeft het inrichten van de organisaties op
geïntegreerd of netwerkend werken een belangrijke plaats in de meerjarenplannen van OM en Politie. Die manier van werken
vergt nok commitment en inspanningen von andere partners. Voor het verkrijgen en borgen daarvan zouden wij ook graag een

- beroepwillendaenopuwdepartement. - — — — - — -— - -— - —— - -- -

De rapportage loot zien dat OM en politie goed op weg zijn cm hun aandeel in de verwezenlijking ven de kabinetsdoelstelling te
realiseren. De komende jaren staan in het teken van het verder intensiveren van de aanpak van andermijning. 11e programma’s
lindermijning en Afpakken spelen daarbij een belangrijke rol. In het nieuwe bestel hopen OM en politie meer en slimmere
opsporing te kunnen inzetten op de aanpak van ondermijnende criminaliteit en daarop strakker te kunnen regisseren en sturen.
Daarnaast wordt ingezet op het verder ontwikkelen van innovatieve samenwerkingsvormen met onze partners in de
veiligheidsketen.
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