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Opsporing op halve kracht
Mick van Wely
De recherche in
Noord-Nederland kraakt in zijn
voegen. De aanpak van middelzware en zware criminaliteit schiet te
kort.
GRONINGEN

Dat blijkt uit gesprekken die Dagblad van het Noorden voerde met
politiemensen en bronnen die de organisatie goed kennen. Die hebben
nadrukkelijk om anonimiteit gevraagd.
Met de aanpak van kleine criminaliteit en het reageren op incidenten als overvallen zit het wel snor.
Maar bij de politie liggen honderden
aangiften en ook serieuze tips waar

niets mee gebeurt. Het gaat onder
andere om inbraken, fraude, oplichting en diefstal.
,,Het probleem zit ’m onder meer
in crimeteams bij de basiseenheden
die de middencriminaliteit moeten
aanpakken. Die zijn flink onderbezet’’, meldt een goed ingevoerde
bron bij de politie, met twintig jaar
ervaring.
,,Er zitten bijvoorbeeld agenten
die hun Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen (IBT) niet hebben
gehaald en in deze teams worden gestald. Ze kunnen niet al het werk
doen en oefenen de helft van de tijd
voor de IBT.’’
Het probleem van de zaken waarmee niks gebeurt, wordt deels opge-

lost door wat de politie intern
‘schoonvegen’ noemt. ,,Dat betekent
dat mensen die aangifte hebben gedaan, worden opgebeld met de mededeling dat er niets mee gebeurt. Er
is onvoldoende bewijs, zegt iemand
van ons dan’’, legt een leidinggevende uit.
De zaak belandt dan niet bij justitie. Soms worden aangevers helemaal niet meer gebeld en verdwijnt
de aangifte. ,,De politietop juicht dat
er minder criminaliteit is, maar dat
is kolder. Er wordt minder vaak aangifte gedaan.’’
De opsporing ligt voor een deel op
zijn gat. ,,Te veel mensen zijn met
hun eigen positie bezig. En er is een
gebrek aan lef. Mensen zijn bang om
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helemaal niets

fouten te maken die van invloed
kunnen zijn op een benoeming.’’
De grote achterstand verklaart het
enorme tekort aan strafzaken in de
rechtbank. In 2013 behandelde de
rechtbank Noord 1300 zaken. Volgend jaar staan er 870 gepland. Het

Noorden loopt hiermee uit de pas.
Justitie en politiemensen noemen
een gebrek aan capaciteit en onrust
door de huidige reorganisatie als belangrijkste oorzaak. Eén op de drie
politiemensen is ontevreden over
zijn nieuwe functie, blijkt uit een
landelijke peiling.
De leiding van de eenheid zegt in
een reactie: ,,We herkennen ons niet
in dit beeld. Crimeteams zijn zeer
goed bezet en draaien volop zaken.
Er liggen geen honderden zaken
waaraan niets gedaan wordt. Er liggen wel honderden zaken waaraan
nog volop wordt gewerkt. Er wordt
niets ‘schoongeveegd’ als er indicatie voor verder onderzoek aanwezig
is. Justitie beslist hierover mee.’’

