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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de korpschef van de Nationale Politie 

De heer E.S.M. Akerboom  

Postbus 17107 

2502 CC DEN HAAG 

    
 
 

 

Datum 2 december 2019 

Onderwerp Effectmeting betrouwbaarheid politie-OM cijfers 

 

Geachte heer Akerboom, 

 

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie) voor de 

tweede keer een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de nationale 

politie invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen die de Inspectie had gedaan 

in het onderzoek Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de 

politie. 

 

Hiermee heeft de Inspectie invulling gegeven aan het (eigen) 

meerjarenprogramma waarvan monitoring van de opvolging van de 

aanbevelingen deel uit maakt. De Inspectie kijkt niet alleen naar hoe de taken 

worden uitgevoerd in de praktijk, maar zoekt ook naar het waarom: de 

achterliggende redenen voor successen, tekortkomingen of risico’s. Om een goed 

beeld te krijgen van het lerend vermogen van een organisatie, gaat de Inspectie 

structureel na of aanbevelingen uit eerder onderzoek zijn opgevolgd. En zo niet, 

waarom dan niet?  

 

Aan de hand van de uitvoerige en gedegen beantwoording en toelichting van de 

nationale politie is de Inspectie tot de conclusie gekomen dat de aanbevelingen, 

zoals die gedaan zijn in 2012, zijn opgevolgd, of dat deze door de inspanningen 

die de nationale politie heeft gepleegd op het gebied van ICT, zijn opgevolgd.  

 

De tijd, maar ook de nationale politie hebben niet stilgestaan. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan is de implementatie van BOSZ. Dit is nu in heel Nederland 

uitgerold en geïmplementeerd.  

 

Met deze brief sluit de Inspectie de effectmeting naar dit onderzoek af. 

 
 

Inspectie Justitie en 

Veiligheid 

Directie Toezicht 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.inspectie-jenv.nl 
  

Contactpersoon 

 

 
 

communicatie@inspectie-

jev.nl 

  

Ons kenmerk 

 2752887 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Met vriendelijke groet, 

namens deze, 

 

 

 

 

J.G. Bos   

 

Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en 

Veiligheid 

  

 

 

 


