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Inhoud programma

• Algemene inleiding
• Oorsprong van de Joint Hit Teams
• Meerwaarde van de Joint Hit Teams
• Doorontwikkeling  en huidige situatie
• Doelstelling
• Samenstelling 
• Wettelijke grondslag
• Middelen/tactiek
• Afsluiting

Organisatie Nederlandse Politie
Tot 01.01.2012

• 26 Korpsen;

• Verantwoordelijk voor de gehele (meerledige 
politietaak);

• 25 regionale korpsen en één landelijk politiekorps 
(KLPD);

• KLPD ressorteert rechtstreeks onder Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties.

( vanaf 01.01.2012 Landelijke Politie)

Bestuur regionale korpsen

• Bestuurt door regionaal college (burgemeesters     
gemeenten, Hoofdofficier van Justitie en Korpschef);

• Taken regionaal college:
• Beleidsplan;
• Begroting;
• Jaarrekening;
• Jaarverslag.

• Voorzitter = korpsbeheerder (burgemeester grootste gemeente);

• Taken taken korpsbeheerder:

• Kwantitatieve en kwalitatieve bemensing korps;

• Doelmatige organisatie;

• Behoorlijk uitgerust;

Nederlandse politieregio’s

Regio Limburg-Zuid

• 19 Gemeenten en 646.000 inwoners;

• 952 Inwoners per km²; 

• Na de randstad 3e plaats qua bevolkingsdichtheid;

• 220 km. grens met het buitenland, “maar”7 km. grens met Nederland;

• Verstedelijkt gebied van 30 x 30 km.

• Hart van de Euregio “Maas Rijn” (Aken-Luik-Maastricht)

• Totale bevolking Euregio 3,6 miljoen personen



Euregio “Maas Rijn”

Organisatie Regiopolitie Limburg-Zuid

•1750 medewerkers;

•13 basiseenheden, onderverdeeld in vier districten;
• veel voorkomende criminaliteit, verkeerszaken, hulpverlening enz.

• Divisie Regionale Recherche;
• grotere recherche-onderzoeken, ondersteuning basiseenheden.

• Divisie Executieve Ondersteuning;
•afd. verkeer, regionale meldkamer, Epicc enz.

Drugsbestrijding Limburg-Zuid

• Lokale politie, basiseenheden;

• Speciale teams, projectteams;

• Recherche, district en divisie;

• Nationale recherche;

•Joint Hit Team

Joint Hit Teams
conform Hazeldonk-akkoorden 2004

• Acties tegen “kleine” handel in verdovende middelen
tussen de landen:
België – Frankrijk – Luxemburg – Nederland.

• Vervoersassen:
Eindhoven/Venlo – Maastricht – Luik – Luxemburg – Metz
Rotterdam – Breda – Antwerp – Lille

• Sluiting van illegale en internationaal geörienteerde
drugsverkooppunten.



Procedure

• Verzamelen informatie;

• Doelgerichte controles overlastgevende

drugsverkooppunten;

• Gebuiken van relevante informatie van andere

opsporingsonderzoeken (recherche, “blauw”);

• Verstrekken van informatie;

• Sluiting overlast gevende drugsverkooppunten.

Heroriëntatie Joint Hit Team
(startdatum 1.1.2006)

• Geïnitieerd door zuidelijke politiechefs;

• Samenwerking tussen zuidelijke regio’s en buitenlandse
opsporingsinstanties;

• Formering van 2 JHT’s (conform Hazeldonk);

• Formering 1 JHT (Politie Aken (D) en Limburg-Zuid
• zonder Subsidie !

• Aansluiting zoeken bij het begrip ‘Nodale oriëntatie’.

Doelstelling

• Bestrijding handel in verdovende middelen en andere
grensoverschrijdende criminaliteit;

• Samenwerking tussen België, Frankrijk, Luxemburg,    
Duitsland en Nederland;

• Ontmantelen van illegale drugspanden; 
----------------

• Dmv. interregionale/internationale samenwerking;

• Inwinnen, analyseren en exploiteren van informatie;

• Organiseren van acties.

Joint Hit Teams

• JHT Zuid-West (locatie Breda)

• JHT Zuid-Oost (locatie Stein)

• Aangevuld met buitenlandse opsporingsdiensten uit België, 
Frankrijk en Luxemburg;

• Daarnaast werkt JHT Zuid-Oost samen met politie Aken (D) 
gelet op geografische ligging;

Uitgangspunten

• Meetbare doelstellingen
• Integrale aanpak
• Aansluiting bij bestaande projecten  
• Info-uitwisseling via EPICC, liaison en buitenlandse 
collegae; 

• Output JHT is input voor andere processen;
• T.b.v. “blauw”;
• Gebruik analysecapaciteit;
• Hit en run.

Integrale aanpak

“Wie de meeste kans maakt om te 
scoren moet de bal krijgen”!



Werkportefeuille

• Inwinnen en verstrekken informatie regio’s en buitenland;

Laagdrempelig;
Conform doelstelling;
Bilaterale en multilaterale afspraken;
Prestatie-indicatoren;

Hoe komen we aan informatie?

• Bewoners
• Drugsmeldpunten
• “M”(Meld Misdaad anoniem)
• Gemeenten
• Andere organisaties zoals woningverenigingen, 

ondernemers en scholen
• Andere ( Internationale) politiediensten
• Eigen waarnemingen

( Altijd terugkoppeling… zeker naar bewoners !)

Meerwaarde JHT

• Uitwisseling opgedane informatie (vaak direct) delen met 
andereregio’s en buitenland;

• Over en weer nadere aanpak;

• Analyse van totale informatiepakket kan leiden tot zicht op 
grotere organisaties;

• Gezamenlijk (alle deelnemers!)  onderzoek doen op 
georganiseerd verband.

Meerwaarde buitenlandse collega

• Opgedane informatie direct uitwisselen met 
moederland

• Verstrekken belangrijke informatie voor en tijdens de actie
• Heeft belangrijke rol als bij verhoor van 
verdachte/betrokkene

• Is aanspreekpunt voor zowel buitenlandse als 
Nederlandse collegae.

• Meer begrip voor verschil in wetgeving/cultuur

Wettelijke grondslag

• Verdrag van Senningen (Beneluxverdrag)
• Verdrag van Enschede
• Verdrag van Prΰm

• Gezamenlijke surveillance : 
• handhaving Openbare Orde en Veiligheid
• Bescherming van personen en goederen
• voorkoming en bestrijding van strafbare feiten

Talenten van de teamleden

• Verschillende nationaliteiten

• Verschillende culturen
• Professionele achtergronden mensen 

(handhaving/opsporing)

• AT,AE, c.q. tactische inzet. 

• Kennis en kunde 



Middelen en tactiek

• Integrale aanpak

• Ghostauto
• Waakzaam acties/ANPR

• Ontneming

Vragen ?

Bedankt voor uw aandacht !


