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Bijiaen 1

Geachtë heer Opstelten,

Bij wij u met genbegén de Verantwoording Aanpak eorganiseerde

flsdaad over 2011 aan.

In de rapportage ieggeö het Openbaar Ministerie (CoIleg vaii röcureurs

generaal) en de Politie (de Raad van Korpschefs) verantwoording af over de
inspanningen die in 20fl zijn geleverd binnen dé aanpak van georganiseerde
crirninaiitëiL Hieftoë worden dë concrete resuitate van dé strafrechtelijke

aanpak gegeven, o a in termen van aantallen projectmatige onderzoeken en
vervolgingsresuitaten.

tn 2011 liêpén ër 568 projèctmatig. onderzoekn. naar CSV’s (309 van het LP

en de NR en 25 van de regiö’s en de regioparketten) en 52 TGO’s met een link
naar -de georganiseerde criminallteit Daarnaast waren er 176 onderzoeken

onder het gezag van het fP,

De cijfers uit de eio% ôvèr 2011 laten op de speerpunten uit het Nationaal
Drelglngsbeeld {NDB): (net als in 2010) zien dat er meer onderzoeken zijn
uitgevoerd dan in 2009. Er is een- lichte stijging te zien van hét aantal
projectmatige onderzoeken ten opzichte van de resultaten van 2010, Ten

opzichte van 2009 is er in 2011 sprake van een stijging vân ongeveer 20
procent.
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De cijfers van, het LP/DNR laten Lo.V. 2010 een stabilisatie zien van het aantal
opgestarte onderzoeken en een daling van het aantal afgeronde oidrzoeken..
Ten opzichte van 2009 is er een stijging met een kleine 20 procer van het
aantal opgestarte onderzoekën.

Een belangrijk speerpunt van. ht, kabinet in hët programma “Nederland;
Veiliger’ Is het offensief tegen ondermijnende criminaliteit Om inzicht te geven
in de daarin bereikte resultaten op de doelstellingen, zal vanaf 2012 de
rapprtage. anders worden opgezet örn. inzicht te geven in de côrkrete
doeisteilng: het verdubbelen van het aantal aangepakte crlmfriele
sarenwérkingsverbanden in 2014 ten. opzichte yan 2009e Naast Inzicht in het
aantal projectmatige onderzoekeh zal worden gerapporteerd over alle
betekenisvolle interveritles (strafrechtelijke en niet strafrechtelijke) die
bijdragen aan bovenomschreveri doelstelling.

In overlëg mét uw departement en dè. ketenpartners wordt voör 2012 en
verder een rapportage. ontwikkeld: le recht dôèt .an: alle Inspanningen’ dle
worden geleverd door allen die betrokken zijn bij de aanpak van
.onderm)jnende crIminaliteit.

Ik hoop. u hiermè vbIdönde te he ben. geïnformeerd.

Hpögachtehd

Het College van öciireurs-generaal,
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