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Geachte heer Grapperhaus, 
 
De Nederlandse Politiebond sprak de afgelopen maanden veel forensisch en tactisch rechercheurs en 
leidinggevenden. De gesprekken waren vaak erg emotioneel en beladen. De rechercheurs gaven aan 
dat er nu al 10 jaar wordt gesmeekt om betere werkomstandigheden bij de Forensische Opsporing. 
Ondanks alle rapporten en zelfs goede besluitvorming door de Korpsleiding is het er niet beter op 
geworden. De realisatie bleef veelal achterwegen. Door meerdere omstandigheden is er een 
onhoudbare situatie ontstaan die vraagt om acute maatregelen voor nu en de toekomst. Dit raakt 
vele maatschappelijke belangen maar in de 1e plaats de aanpak van (georganiseerde en zware) 
criminaliteit in Nederland. Forensische Opsporing verdient echt top prioriteit binnen de recherche! 
 
De forensische mogelijkheden worden talrijker en gecompliceerder. Er wordt gewerkt met kleinere 
hoeveelheden fysiek materiaal en met nieuwe technologieën. Er worden steeds zwaardere eisen 
gesteld aan de betrouwbaarheid van onderzoeken. Rapportages over resultaten mogen geen 
mogelijkheid laten voor verkeerde interpretatie. De Forensische Opsporing kan onvoldoende 
inspelen op deze ontwikkelingen.  
 
Er is een chronisch tekort aan menskracht bij de Forensische Opsporing. Met de komst van de 
Nationale Politie is er 15% bezuinigd op het personeelsbestand (200 mensen)  Dit terwijl er een 
enorme toename is van verzoeken om forensisch onderzoek. De mogelijkheden om forensische en 
digitale sporen te ontdekken, zijn enorm toegenomen. Hierop inspelen, is onvoldoende gebeurd. Er is 
sprake van achterstallig onderhoud op mensen en middelen. Ook speelt het forensisch bewijs een 
steeds belangrijkere rol als bewijslast in rechtszaken, waardoor de druk structureel is toegenomen.   
Er zijn momenteel 1500 mensen werkzaam in de Forensische Opsporing, terwijl er werk is voor het 
drievoudige (4500). Het ziekteverzuim kent de laatst 5 jaar een gemiddelde van 9% en meer. 
Personeel wordt dagelijks geconfronteerd met ernstig menselijk leed (zelfdoding, verkrachting, 
moord, gewonden, etc.). Mentale blessures zijn dan ook in grote mate aanwezig onder het 
personeel. De administratieve lastendruk zit boven de 50% van het werk.  
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Hiernaast werken er nog ongeveer 400 digitale rechercheurs, die eveneens aangeven last te hebben 
van structurele onderbezetting en overbelasting. De samenwerking tussen digitale en forensische 
opsporing moet dringend worden geoptimaliseerd. 
 
Het personeelsbeleid toont ernstige tekortkomingen. Er is te weinig en te laat ingespeeld op de 
uitstroom (door met name vergrijzing). De laatste tijd zijn er 200 nieuwe mensen ingestroomd. Hier 
staat tegenover dat de opleiding gemiddeld 3 jaar duurt en dat de laatste jaren er een uitstroom was 
van 100 mensen per jaar.  
Er is volstrekt onvoldoende ingespeeld op onderwijs en kennisbehoefte. De organisatie laat te 
wensen over. De experts staan teveel op afstand en moeten sneller in het forensische proces 
betrokken worden. Men heeft te weinig ingespeeld op de mentale overbelasting. De keten 
samenwerking hapert nog steeds.  
Kortom, er is geen nationale ordening en gedragen visie met een stevige uitwerking.  
 
De huidige situatie bij de Forensische Opsporing heeft, volgens rechercheurs, ook veel maatschappe-
lijk negatieve effecten op de veiligheid: 

- door gebrek aan menskracht en kwaliteit wordt niet elk plaats delict volledig uitgelopen en  
bekeken. Hierdoor is de kans dat belangwekkende sporen niet worden aangetroffen 
aanzienlijk toegenomen;  

- bij het aantreffen van sporen (met name DNA) zijn de doorlooptijden wederom toegenomen. 
De gemiddelde wachttijd bij een woninginbraak of overval bedraagt 60 dagen of langer. De 
crimineel heeft derhalve, na het plegen van een delict, de kans om 2 maanden door te gaan; 

- voor diverse delicten is simpelweg geen tijd en menskracht om een (digitaal) forensisch 
onderzoek in te stellen. Denk hierbij aan old en coldcasezaken, babbeltruck bij ouderen, 
internet fraude of inbraken in kelderboxen en auto’s; 

- de keten is met 50 verschillende systemen ineffectief en men werkt, ondanks talloze 
beloften, in een verouderde ICT-omgeving. Hierdoor verliest men slagkracht, is er een 
grotere kans op fouten en nemen de doorlooptijden toe. 

Tactisch en forensisch rechercheurs geven aan dat hierdoor minder zaken worden opgelost en 
criminelen langer hun gang kunnen gaan. Ook zijn ze bang dat het gebrek aan tijd, middelen en 
kwaliteit in de toekomst tot gerechtelijke dwalingen kan leiden.  
 
De Nederlandse Politiebond heeft de uitkomsten van de gevoerde gesprekken en de actuele 
rapporten geclusterd en komt met deze noodkreet om de situatie drastisch te verbeteren. 
Zij vraagt dan ook met klem aan de minister: 

- om de ernst van de situatie te erkennen en nader onderzoek te laten doen naar de 
maatschappelijke schade; 

- te komen met een integraal plan om de werkomstandigheden en samenwerking te 
verbeteren, inclusief de bijbehorende financiële middelen en mensen, en de realisatiekracht 
te waarborgen. 

 
Ik zie uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
voorzitter Nederlandse Politiebond, 

 
J.A. (Jan) Struijs, MA/MMI 


