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MIT in twee jaar van tekentafel naar taakuitoefening 
 
Met de ondertekening van het formele besluit tot de instelling van het zogenoemde 
Multidisciplinair Interventieteam (MIT) is in net twee jaar tijd een al deels operationele 
organisatie van de grond gekomen. Het instellingsbesluit is ondertekend door de drie 
verantwoordelijke ministers (Justitie en Veiligheid, Defensie en Financiën), de korpschef van 
de politie, en het College van procureurs-generaal. Woensdag is het gepubliceerd in de 
Staatscourant. 
 
Het MIT is een samenwerkingsverband van de politie, het OM, de Douane, de 
Belastingdienst, de FIOD, en de KMar/Defensie. Direct na de moord op advocaat Derk 
Wiersum werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin om de inrichting van 
een multidisciplinair interventieteam werd gevraagd. Het MIT vormde de gewenste 
aanvulling op de al bestaande aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, 
die overigens al niet meer alleen een strafrechtelijke aangelegenheid was, maar overheid 
breed prioriteit had en heeft. 
 
Het MIT heeft tot taak gekregen criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen 
die verweven zijn met of misbruik maken van de legale economie en maatschappelijke 
organisatie bloot te leggen en duurzaam te verstoren. Juist de intensieve samenwerking en 
het delen van informatie van de aangesloten organisaties zijn behulpzaam bij het 
doorgronden van de structuren, het kiezen voor interventies, en het opwerpen van barrières 
in de toekomst. Om die data te kunnen delen moet er nog wel een convenant komen waarin 
het delen van informatie mogelijk wordt, vooruitlopend op toekomstige wetgeving. Naar 
verwachting wordt het convenant volgend jaar gesloten. 
 
“We zien nu al de voordelen van de intensieve samenwerking die vorm begint te krijgen in 
enkele projecten. Uiteraard willen we de data van onze organisaties op de juiste manier 
delen en verwerken, dus we werken samen met de moederorganisaties hard aan de 
volgende stap, het convenant. En dat we nu, net twee jaar na de motie de contouren van de 
organisatie hebben staan, en dat het instellingsbesluit is getekend, is een belangrijke 
mijlpaal”, aldus Chaira Ament, in het programmateam verantwoordelijk voor de bouw van de 
operatie. 
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