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Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop en Willy Bruggeman, gasteditoren

In België werd de politie in 1998 hervormd. Ook Nederland kende een ingrijpende 
hervorming (2012). Politie werd geherstructureerd tot één korps, met één stuurman 
en slechts tien eenheden. Dit Cahier neemt zowel de Belgische als de Nederlandse 
politiehervorming onder de loep vanuit diverse uitgangspunten. Het hoofdthema hierbij 
is evaluatie, hoe kan een politiehervorming geëvalueerd worden en hoe gebeurde dit in 
de praktijk? Het Cahier beperkt zich tot de publieke politiefunctie en gaat niet in op het 
bredere policing. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod zoals de COP-werking, 
de noodzaak aan objectieve evaluatie-instrumenten, professionalisering-professionaliteit 
van de politie en een visie voor de politie van de toekomst. Voor de lezer voor wie de 
hervorming minder direct op het netvlies liggen, gaan we even terug in de geschiedenis.

De Belgische politie werd, na de Dutrouxaffaire, door de Wet op de Geïntegreerde Politie 
hervormd tot één korps, werkzaam op twee niveaus, het nationale en het lokale. De 
politie werd hierbij ingedeeld in 196 zones, en een gedeconcentreerd bestuurlijk niveau 
(DIRCO) en gerechtelijk (DIRJUD). Het lokale en federale niveau staan niet in een 
hiërarchische relatie tot elkaar, op lokaal vlak wordt politie nog voor een groot deel door 
de burgemeester betaald. Het Belgische systeem is wellicht het meest gedecentraliseerde 
bestel in Europa, met een sterke nadruk op lokale (zonale) politie, gecomplementeerd 
met een federale politie (Devroe & Ponsaers, 2017). Politie heeft als doel bij te dragen tot 
de veiligheid en de levenskwaliteit van de bevolking. De politiediensten vallen onder de 
bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie 
Veiligheid en Preventie). Het toezicht op de politiediensten wordt onder meer uitgevoerd 
door het Comité P (Devroe, 2018). De politiehervorming werd grondig geëvalueerd 
in 2010 (Bruggeman, Devroe & Easton, 2010). Meer recent echter, na de aanslagen in 
Zaventem en Molenbeek, werd de politie door de ‘parlementaire onderzoekscommissie 
terroristische aanslagen’, nogmaals geëvalueerd (Bruggeman, dit Cahier). 

In Nederland werd de politie veel recenter hervormd. De hervorming van het bestel uit 
1993 bleef immers kritiek op het bestel genereren (Prins, Cachet, et al 2012). Uiteindelijk 
werd besloten op 1 januari 2013 opnieuw een diepgaande hervorming door te voeren. 
Met dit initiatief werd een discussie van enkele decennia over de organisatie van de 
politie beslecht. Alle onderdelen van het politiebestel, uitgenomen de Koninklijke 
Marechaussee, werden ingedeeld in één korps, de Nederlandse Nationale Politie. De 
nieuwe politieorganisatie werkt sindsdien onder het gezag van het nieuwe ministerie 
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van Veiligheid en Justitie. De 25 regiokorpsen en de KLPD werden geherstructureerd 
binnen 10 regionale eenheden (plus een regionale eenheid Nederlandse Antillen, dus 
10+1), een landelijke eenheid, een Politiedienstencentrum en de Politieacademie. 
De regionale eenheden vormen de ruggengraat van het nieuwe politiebestel (Vlek & 
Van Reenen, 2012). De gebieden van de regionale eenheden komen overeen met de 
nieuwe indeling van de justitiële arrondissementen. Een regionale eenheid bestaat 
uit: districten, (ondersteunende) diensten en staf. Elke district bestaat op zijn beurt 
uit: basisteams, districtsrecherche en een zgn. ‘flexteam’. De taken van de basisteams 
zijn: eerste aanspreekpunt, afhandelen van noodhulp en niet-spoedeisende meldingen 
onder centrale aansturing van de meldkamer, opsporing gericht op veelvoorkomende 
criminaliteit, en handhaving (jeugd, huiselijk geweld, evenementen, horeca, geestelijke 
gezondheidszorg, verkeer, vreemdelingentoezicht, milieu- en executietaken). Basisteams 
hebben opsporingscapaciteit voor de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. De 
districtsrecherche is echter verantwoordelijk voor de aanpak van delicten met een grote 
impact. Zij levert ondersteuning aan de basisteams (Bruggeman & Ponsaers, 2011).
In geval van een crisis wordt met de brandweer en ambulancediensten samengewerkt 
in de met de politieregio overeenkomende veiligheidsregio, en met overige overheids-
diensten. De zeggenschap over de lokale inzet van politie blijft berusten bij het bevoegd 
gezag, dus bij de burgemeester en de officier van justitie. Deze twee partijen maken in de 
lokale ‘driehoek’ afspraken met de politie over de inzet. Daar wordt bepaald welke inzet 
aan vastgelegde prioriteiten wordt gegeven, op basis van het integrale veiligheidsplan 
van de gemeente en de landelijke prioriteiten (Fijnaut, 2012).

Dit Cahier wordt op de volgende wijze ingedeeld. In een eerste deel komt de evaluatie 
van de politiehervorming in Nederland aan bod. Dit deel wordt gevolgd door een tweede 
gedeelte over de evaluatie van het bestel in België. Het cahier sluit af (deel 3) met een 
aantal teksten over de evaluatie van bepaalde politiepraktijken. Tenslotte volgt een 
opiniestuk over de recente GDPR wijziging voor de privacy. 

Deel 1: Evaluatie in Nederland

Een eerste bijdrage ‘Evaluatie Nationale Politie als leerproces’ van Lex Cachet1 & Arie 
van Sluis2 reconstrueert de wijze waarop de wettelijk voorgeschreven evaluatie van 
de Politiewet 2012 tot stand is gekomen en is uitgevoerd. De rol van de Commissie 
Evaluatie Politiewet 2012 staat hierin centraal. Geconstateerd wordt dat de commissie 
uiteenlopende wegen heeft bewandeld om tot een oordeel te komen. Daarin is sprake 
geweest van (soms) pijnlijke leermomenten. Deze hadden onder meer te maken met 
haar nogal strikte interpretatie van de taakstelling, de timing van de evaluatie en de in 
eerste aanleg gekozen benadering. Op basis van hun eigen ervaringen in een van de 
deelonderzoeken reflecteren de auteurs op het werken met een commissie in dit type 
evaluaties.

1 Associate Professor, Department of Public Administration, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences 
(ESSB), Erasmus University Rotterdam.

2 Wetenschappelijk onderzoeker, Department of Public Administration, Erasmus School of Social and 
Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus University Rotterdam.
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De tweede bijdrage in dit deel ‘The winners have lost? – Vergelijking van de evaluatie 
Politiewet 1993 en de Politiewet 2012’ van auteur Arthur Ringeling3 vergelijkt de evalua-
ties van Politiewet 1993 en de Politiewet 2012. Beide evaluaties komen deels overeen in 
hun opzet, hun gerichtheid op resultaten en hun vroegtijdigheid. Beide kennen vormen 
van politiek-bestuurlijke bolstering. Er is ook sprake van een voortijdige evaluatie die op 
de prestaties van de wet is gericht in plaats van op de implementatieproblemen. Die ken-
merken hebben gevolgen voor wat de inzichten die uit de evaluatie naar voren komen. 
De evaluaties verschillen in de veelheid aan onderzoeksinspanningen, gehanteerde 
onderzoeksaanpak en de rol van de bij de evaluatie betrokken commissie. Bepaalde 
vragen komen niet aan de orde als gevolg van het feit dat in beide gevallen te dicht is 
aangesloten bij de lopende publieke discussie. Het was verstandiger geweest om die 
afstand wat groter te maken teneinde een visie op de organisatie van de politiefunctie 
te ontwikkelen die voortkomt uit de politiefunctie zelf. 

De derde bijdrage ‘When the party’s over – Terugblik op vijf jaar (evaluatie)onderzoek 
naar de Nationale Politie’ van Jan Terpstra4 & Dorian Schaap5 presenteert een overzicht 
van de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken die tussen begin 2013 en eind 2017 
zijn uitgevoerd naar het nationale politiebestel (ingevoerd op basis van de Politiewet 
2012) in Nederland. Onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen enerzijds vaak losse 
onderzoeken naar specifieke thema’s die al eerder verschenen, en de formele evaluatie 
die eind 2017 werd gepubliceerd. Het onderzoek liet enerzijds een beeld zien van tegen-
vallende resultaten en grote vertragingen in het hervormingsproces, maar anderzijds ook 
van continuïteit. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke onderzoeksthema’s rond 
de Nationale Politie in Nederland zijn blijven liggen of nog onvoldoende beantwoord 
zijn. De bijdrage wordt afgesloten met een kritische reflectie op een van de voorstellen 
van de evaluatiecommissie Politiewet 2012, namelijk om bij de Nationale Politie een 
interne Monitoring eenheid op te richten en het zogenaamde ad hoc onderzoek naar 
de politie in Nederland re reduceren.

Een vierde en laatste bijdrage in dit deel is van de hand van Piet van Reenen6 en handelt 
over ‘Politisering van de politie en de rol van politiechefs’. Hij kiest voor een niet 
waarderende, maar eerder analyserende insteek. Beschrijvend en analyserend en ook 
zonder oordeel of politisering of depolitisering goed of slecht is voor samenleving en 
politie. Na een fijne analyse stelt van Reenen vast dat de politieke zeggenschap over de 
Nederlandse politie, en breder over veiligheidsvraagstukken, is gegroeid. Het lijkt er op 
dat de greep van de minister op het politiebeleid en op de korpschef niet beperkt bleef 
tot de bestelverandering, maar dat hij permanent geworden is. De minister heeft een 
belangrijke verantwoordelijkheid gekregen en een nog bredere verantwoordingsplicht 
naar de Tweede Kamer. Rapportages en monitors houden de Kamer op de hoogte. 
De minister heeft vaak soms formeel wel, maar feitelijk geen verweer tegen de brede 
bemoeienis van de Tweede Kamer met de politie. De nieuwe verhoudingen leiden tot 
een gegeneraliseerd beeld dat de Tweede Kamer over de politie gaat, terwijl politiek 

3 Arthur Ringeling is emeritus hoogleraar Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden 
aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 

4 Hoogleraar Criminologie, Radboud Universiteit in Nijmegen (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vaksectie 
Strafrecht & Criminologie.

5 Postdoc onderzoeker, Radboud Universiteit in Nijmegen (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vaksectie Strafrecht 
& Criminologie.

6 Piet van Reenen is voormalig politieman, onderzoeker, directeur van de Politieacademie en hoogleraar Politie 
en Mensenrechten. Vandaag runt hij Van Reenen-Russel Consultancy.



Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop en Willy Bruggeman

10 CPS 2018-3, nr. 48

verantwoordelijken die gegeneraliseerde notie van zeggenschap over niet actief bestrij-
den of beperken.

Deel 2: Evaluatie in België

Een tweede deel teksten behandelt de evaluatie van de politiehervorming in België. een 
eerste bijdrage in dit deel ‘Politie en parlementaire controle in België en Nederland – De 
stille kracht van de parlementaire democratie’ van Paul Ponsaers7 & Elke Devroe8 gaat 
essentieel over controle op politie. Er zijn evenwel tal van “checks and balances” die een 
politiebestel in evenwicht dienen te houden. Hier gaat het over de parlementaire controle 
op het politiebestel, waarbij de verschillen tussen België en Nederland tegen het licht 
worden gehouden. In essentie is de parlementaire controle voorzien om de politieke 
verantwoordelijkheid van de regering te kunnen realiseren. In principe gaat het om 
een hoeksteen van de parlementaire democratie (Broeksteeg, 2004). Door de regering 
(uitvoerende macht) ter verantwoording te roepen wordt de overheid gecontroleerd 
door het Parlement (wetgevende macht). Velen zullen zeggen dat het Parlement haar 
rol als exclusieve wetgever in grote mate heeft verloren ten voordele van de regering en 
in feite is verworden tot een soort van applausmachine van de regerende meerderheid. 
Op zich is dat uiteraard geen argument. Het is veeleer een statement dat ertoe vaststelt 
dat de “primus inter pares” van de machten de handdoek in de ring heeft gegooid ten 
voordele van diegenen die volksvertegenwoordigers horen te controleren. Indien deze 
machtsverhoudingen niet langer gerespecteerd worden, is er immers grondig wat fout 
met onze parlementaire democratie. Zeker daar waar het gaat om het functioneren 
van de politie, de bekleders van de staatsmacht bij uitstek. De politie behoort tot de 
uitvoerende macht en moet in die zin gezagsgetrouw zijn aan haar bevoegde ministers, 
maar het behoort aan het Parlement om die ministeriële verantwoordelijkheid te toetsen 
en te controleren. In deze bijdrage gaan we na in welke mate er op dit vlak verschillen 
zijn tussen België en Nederland.

In een eerste gedeelte wordt toegelicht hoe parlementair onderzoek in beide landen is 
georganiseerd. Het verschil tussen de parlementaire onderzoekscommissie in België en 
de enquête commissie in Nederland wordt duidelijk. Tevens wordt een chronologisch 
overzicht verschaft van alle bestaande commissies van afgelopen jaren, die in beide 
landen werden gehouden. Een tweede deel van deze bijdrage spitst zich toe op de 
controle op politie en Justitie aan de hand van een reconstructie van de parlementaire 
werkzaamheden in parlementaire onderzoekscommissies. De resultaten in wetgeving en 
beleid van deze werkzaamheden komen aan bod, waarbij een antwoord wordt gegeven 
op de vraag “wat was nu het directe gevolg van de parlementaire controle op de werking 
van politie?” in beide landen.

Een tweede bijdrage ‘De parlementaire onderzoekscommissie (POC) kanaliseerde als 
evaluator de reacties en acties na de aanslagen van 22 maart 2016’ van Willy Bruggeman9 
zoomt dieper in op één bepaalde parlementaire onderzoekscommissie. De aanslagen 
van 22 maart 2016 waren aanleiding tot het vrij vlug inrichten van een parlementaire 
onderzoekscommissie terroristische aanslagen. Vooral ingevolge het feit dat heel wat 

7 Prof. emeritus UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid & Criminologie, Vakgroep Strafrecht, Criminologie en 
Sociaal Recht.

8 Doctor in de Criminologie. Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies. 
9 Prof. dr., voorzitter federale politieraad.
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daders van de aanslagen in Parijs en in Brussel uit Molenbeek afkomstig waren, was 
munitie voor heel wat kritiek op België. In een eerste deel wordt de parlementaire com-
missie als instrument van evaluatie algemeen besproken. Een tweede deel is de synthese 
van de concrete bevindingen van de POC. De commissie opteerde er voor om het meest 
dringende eerst aan te pakken, namelijk noodhulp en slachtofferbejegening. In een 
derde fase werd het functioneren van de veiligheidsarchitectuur grondig onderzocht 
en dan pas analyseerde de commissie het fenomeen gewelddadige radicalisering en 
terrorisme in België. De commissie formuleerde vele aanbevelingen waarbij vooral 
de gebrekkige informatiehuishouding en ‘verschotting’ en eilandvorming tussen de 
diensten het voorwerp waren van kritische conclusies en aanverwante aanbevelingen. 
Uiteraard kan de Belgische aanpak niet los worden gezien worden van de internationale 
samenwerking, die daarom in deze verslaggeving ruim aandacht krijgt. Ondertussen 
werden door de overheid en de betrokken diensten heel wat maatregelen genomen maar 
er blijft nog veel te doen. Schrijnend is ook het feit dat slachtoffers hun ontevredenheid 
blijven uiten wat de ondersteuning van en hulp aan slachtoffers betreft.

Ondertussen zet de commissie haar werkzaamheden voort, maar dit in de vorm van een 
opvolgingscommissie wat de druk op overheid en uitvoerende diensten in stand houdt 
om binnen redelijke termijnen de resterende aanbevelingen in realisaties om te zetten. 

De tweede bijdrage ‘Evaluatieprocedure van de Belgische geïntegreerde politie – Van 
regelgeving en intenties tot een effectieve toepassing en gewenste percepties’ van 
Tine Van Thielen10, Adelien Decramer11, Alex Vanderstraeten12 en Mieke Audenaert13 
bestudeert de evaluatieprocedure zelf. Het aansturen van politieambtenaren vormt een 
belangrijke, maar tegelijk ook moeilijke opdracht. Om die reden heeft de Belgische 
geïntegreerde politie tien jaar geleden de evaluatieprocedure geïmplementeerd. De 
effectiviteit van deze evaluatieprocedure wordt echter in twijfel getrokken. Voorgaand 
onderzoek over evaluatieprocedures toont aan dat een gebrekkige opvolging kan leiden 
tot frustraties en mindere prestaties, maar een goede toepassing kan leiden tot een 
hoger welzijn en betere prestaties van medewerkers. Deze bijdrage onderzoekt hoe de 
huidige toepassing van de evaluatieprocedure bijdraagt tot een gepaste opvolging van 
de Belgische politieambtenaren. Diepte-interviews tonen aan dat de manier waarop de 
evaluatieprocedure wordt toegepast en gepercipieerd door medewerkers bepalend is voor 
de effectiviteit. Een aanvullende bevraging toont echter aan dat de huidige toepassing 
van de evaluatieprocedure hier nog niet aan voldoet. Vanuit deze resultaten belichten we 
concrete aandachtspunten die de effectiviteit van de opvolging van politieambtenaren 
kan optimaliseren.

10 Tine Van Thielen is een onderzoekster aan de Universiteit Gent en bereidt een doctoraat voor over perfor-
mance management en de effecten hiervan in teams.

11 Adelien Decramer is professor geassocieerd aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit 
Gent. Haar onderzoek is gericht naar HRM en gedrag van medewerkers binnen publieke organisaties.

12 Alex Vanderstraeten is professor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Zijn 
onderzoek is gericht op Strategisch HRM.

13 Mieke Audenaert is tenure-track professor verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de 
Universiteit Gent. Haar onderzoek is gericht naar HRM en leiderschap in publieke organisaties.
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Deel 3: Evaluatie van politiële praktijken

Dit derde deel vangt aan met de bijdrage ‘Running on empty. Reinvigorating policing 
through ‘what matters’ van Auke J. van Dijk, Frank Hoogewoning, Maurice Punch14. 
Het werd een eerder algemene terugblik, niet over één bepaalde politiehervorming, 
maar wel over elementen die in elk politiebestel kunnen worden teruggevonden. Deze 
bijdrage is in het Engels. 

The difficulties surrounding the cumbersome Dutch reorganization closely reflect 
problems with police reform in other societies and this refers to common underly-
ing factors and developments (Van Dijk, Hoogewoning & Punch, 2015). Especially 
neoliberalism and NPM management – combined with the changing impact of the 
media – have under conditions of threat and austerity shaped recent European police 
reforms. At the moment there is an urgent need for reorientation with regard to the 
future development of policing as a public service. Services essential to the quality of 
life for many in modern society are perilously on the verge of ‘running on empty’. Three 
perspectives are of special importance: paradigms of policing, organisational structure 
and culture, and professionalization. The article concludes that – given societal trends 
and what matters in policing – there is a need for placing people at the core of future 
developments, with a strong focus on competences, solidarity and compassion. 

De tweede bijdrage in dit gedeelte ‘Effectiviteit van predictive policing op het terrein – 
Wat kunnen evaluatiestudies ons leren? van Wim Hardyns15 & Anneleen Rummens16 
analyseert predictive policing. Dit wordt beschouwd als vernieuwend ten opzichte van 
klassiekere methoden zoals hotspotanalyse, maar de vraag blijft of predicitive policing 
effectief is. Op dit moment zijn er maar een relatief beperkt aantal evaluaties van de 
effectiviteit van predictive policing op het terrein uitgevoerd en gepubliceerd. Het doel 
van dit artikel is het in kaart brengen van de huidige kennis van de effectiviteit van 
predictive policing, het identificeren van lacunes in die kennis en te reflecteren over 
hoe predictive policing idealiter geëvalueerd kan worden. De belangrijkste resultaten 
van de gekende veldstudies (het Shreveport predictive policing experiment, het Chicago 
predictive policing experiment en het Los Angeles predictive policing experiment) 
worden besproken. Vervolgens gaan we dieper in op de lacunes en problemen die 
deze studies blootleggen. Tot slot wordt er gereflecteerd over hoe een evaluatie van 
predictive policing op het terrein zou kunnen verlopen en welke deelaspecten daarbij 
van belang zijn. 

14 Drs. A.J. van Dijk, Senior Strategist at Dutch Police Service; Dr. F.C. Hoogewoning, Secretary to the Police 
Education Council, The Hague, Netherlands; Dr. M. Punch, Senior Visiting Fellow, London School of 
Economics.

15 Prof. dr. Wim Hardyns is docent aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit 
Gent. Als lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) bestudeert hij onder 
andere de ruimtelijke context van criminele fenomenen en is hij gespecialiseerd in big data toepassingen in 
het veiligheidsdomein.

16 Anneleen Rummens is wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal 
Recht (Universiteit Gent) en lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP).
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Een derde bijdrage ‘Evaluatie en regulatie van de praktijk van identiteitscontroles’ van 
Inès Saudelli17, Sofie De Kimpe18 en Jenneke Christiaens19 evalueert een specifieke 
praktijk, namelijk de identiteitscontroles. 

De bevoegdheid tot het uitvoeren van een identiteitscontrole is een vaak toegepaste 
politiepraktijk. Identiteitscontroles worden geacht bij te dragen aan het opsporen en 
bestrijden van criminaliteit (gerechtelijke controle) of het handhaven van de openbare 
orde (bestuurlijke controle). Echter, diverse studies in het buitenland toonden reeds 
aan dat deze controles als zeer ingrijpend worden ervaren door de burger en weinig 
effect hebben op de gepleegde criminaliteit. Zo zou slechts 5 à 15% van het totale aantal 
identiteitscontroles leiden tot een proces-verbaal. Veeleer beschadigen ze de bestaande 
relaties tussen politie en bepaalde bevolkingsgroepen, in het bijzonder etnische min-
derheden. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vormden de zogenaamde 
‘stops and searches’ (of stops and frisks) geregeld de lont in het kruidvat voor het 
ontstaan van rellen en straatprotesten. In het VK leidde dit uiteindelijk tot invoering 
van de Police and Criminal Evidence Act (PACE) waardoor identiteitscontroles voortaan 
netjes moeten geregistreerd worden in een nationale gegevensbank, en de burgers recht 
hebben op een bewijs van registratie na te zijn gecontroleerd. Ook in België, duikt het 
debat nu en dan op in de media. Rapporten van Amnesty International en Human 
Rights Watch maakten meermaals melding van gewelddadig of discriminerend gedrag 
van de Belgische politie tijdens controles en terreurbestrijdingsoperaties. Ondanks de 
steeds toenemende aandacht voor het onderwerp, is er momenteel nog steeds te weinig 
informatie voor handen om de bovenstaande aannames te kunnen toetsen en binnen 
een juiste context te plaatsen.

Dit artikel tracht de lezer een meer diepgaand inzicht te geven in de huidige discussie 
over de praktijk van identiteitscontroles. Meer specifiek, richten we ons op het vraagstuk 
van de registratie van identiteitscontroles. Het artikel steunt op een literatuuronderzoek 
waarbij er een korte sprong wordt gemaakt naar de empirie. 

Dit gedeelte wordt afgesloten met de bijdrage ‘Zicht op technologische ontwikkelingen 
binnen de politie’ van Sander Ernst20 & Nicolien Kop21. 

De politie in Nederland innoveert op vele terreinen. In de huidige tijd is het relevant te 
bezien welke rol technologie binnen deze innovaties speelt. Hiervoor is een exploratieve 
studie uitgevoerd om zicht te krijgen op de vormen en toepassingen van technologie 
waarin de politie investeert, waar dit binnen de organisatie plaatsvindt en hoe dit 
samenhangt met technologische ontwikkelingen die de politie en de maatschappij 
raken. Een inventarisatie van lopende ontwikkelingen in 2016 binnen de politie vormt 
de basis van dit onderzoek. De resultaten laten zien dat de politie breed actief is in 
het verkennen en ontwikkelen van diverse vormen van technologie binnen de gehele 
organisatie. Vooral analytische, surveillance en sensoren en informatietechnologie, 
vormen een belangrijk deel van de ontwikkelingen die in de organisatie van opsporing 

17 Doctoraal onderzoekster, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit 
Brussel. 

18 Hoofddocent, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel.
19 Hoofddocent, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel. 
20 Senior onderzoeker, Politieacademie.
21 Lector Politieacademie.
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tot handhaving plaatsvinden. Structureel zicht verkrijgen op en evalueren van deze 
ontwikkelingen is nodig om tot een gerichte strategische technologische ontwikkeling 
van de politie te komen.

Deel 4: Opinie

Dit Cahier wordt afgesloten met een opiniestuk, namelijk ‘General Data Protection 
Regulation – Kritische blik op de meerwaarde en de gevolgen van de GDPR voor de 
Belgische geïntegreerde politie’ van Cebert Vanlessen22, Alexander van Liempt23 en 
Steve Provost24.

De GDPR is een Europese verordening die bijgevolg bindend is voor alle EU-lidstaten. 
Dit impliceert dat alle persoonsgegevens verwerkende instanties binnen de lidstaten 
ertoe gehouden zijn de bepalingen van de GDPR in acht te nemen uiterlijk tegen 25 
mei 2018. Realistisch of een utopie? Het is noodzakelijk dat de Belgische geïntegreerde 
politie deze verplichtingen op een geïntegreerde wijze aanpakt met initiatief name door 
de federale politie. Werd er tijdig aan deze oefening begonnen en is de communicatie 
transparant genoeg tussen de federale politie en de lokale entiteiten? En wat is finaal 
de meerwaarde van een dergelijke regelgeving voor de Belgische geïntegreerde politie, 
en bij uitbreiding, voor alle veiligheids- en inlichtingendiensten in België?

Het cahier wordt afgesloten met een boeiende boekbespreking Jelle Brands van De 
Bosatlas van de veiligheid (2017). Groningen, Noordhoff Atlasproducties.
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Lex Cachet2 en Arie van Sluis3

In dit artikel reconstrueren de auteurs de wijze waarop de wettelijk voorgeschreven evaluatie 
van de Politiewet 2012 tot is gekomen en is uitgevoerd. De rol van de Commissie Evaluatie 
Politiewet 2012 staat hierin centraal. Geconstateerd wordt dat de commissie uiteenlopende 
wegen heeft bewandeld om tot een oordeel te komen. Daarin is sprake geweest van (soms) 
pijnlijke) leermomenten. Deze hadden onder meer te maken met haar nogal strikte interpretatie 
van de taakstelling, de timing van de evaluatie en de in eerste aanleg gekozen benadering. Op 
basis van hun eigen ervaringen in een van de deelonderzoeken reflecteren de auteurs op het 
werken met een commissie in dit type evaluaties.

 1. Inleiding

Op 1 januari 2013 werd in Nederland een begin gemaakt met de vorming van één korps 
nationale politie. De 25 tot dan toe bestaande regionale politiekorpsen en het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD) zouden in een proces van enkele jaren samengevoegd 
worden tot één politiekorps. De verantwoordelijkheid voor de nieuwe Nationale Politie 
kwam te liggen bij het (nieuwe) departement van Veiligheid en Justitie (V&J). De 
Nationale Politie – ongeveer 50.000 formatieplaatsen – ging functioneren onder één 
landelijke korpschef. Organisatorisch kwamen er tien politie-eenheden – samenvallend 
met de eenheden binnen de nieuwe, heringedeelde, gerechtelijke kaart – die weer 
onderverdeeld werden in districten en basisteams. Naast de geografische eenheden 
kwam er een Landelijke Eenheid voor specialistisch en ondersteunend werk en een 
Politiedienstencentrum (PDC) voor veel beheerstaken. 

Nationale Politie is ‘een groot infrastructureel werk’4 en dat geldt evenzeer voor de 
evaluatie van de Nationale Politie ‘in wording’. In deze bijdrage laten we de complexiteit 
van het evaluatieproces zien aan de hand van één van de deelonderzoeken, namelijk 
deelonderzoek 4, dat zich richtte op governance, samenwerking en maatschappelijke 

1 De auteurs danken Wil Nuij Msc. voor zijn uitgebreide en nuttige commentaar op een eerdere versie van 
deze tekst.

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences 
(ESSB), Erasmus University Rotterdam.

3 Wetenschappelijk onderzoeker, Department of Public Administration, Erasmus School of Social and 
Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus University Rotterdam.

4 Aldus een van de respondenten in ons onderzoek.
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inbedding. Dit deelonderzoek is onderdeel van de evaluatie van de Nationale Politie 
door een onafhankelijke evaluatiecommissie (Commissie Evaluatie Politiewet 2012, 
2017), die is ingesteld door de minister van V&J. De evaluatie en ons (deel)onderzoek 
maken deel uit van een ontwikkeltraject dat in 2012 (formeel) begon met de vaststelling 
van de Politiewet 2012 maar dat eind 2017/begin 2018 feitelijk nog lang niet afgerond 
is. Evalueren van een dergelijke ‘rijdende trein’ die zich ook nog door een politiek 
mijnenveld beweegt, is wetenschappelijk gezien even lastig als uitdagend. In deze 
bijdrage hopen we daar meer inzicht in te geven.

Onze bijdrage aan dit themanummer van Cahiers gaat niet over de inhoudelijke uitkom-
sten van ons onderzoek – daar is over gerapporteerd aan de commissie Kuijken5 – maar 
over het evaluatieproces als zodanig en over onze ervaringen daarbinnen. In feite is 
dit artikel een meta-evaluatie: een evaluatie van het evaluatieproces, zoals dat door ons 
meebeleefd is. In het vervolg van deze paragraaf schetsen we de opzet van ons artikel. 

Proces, voorgeschiedenis

De wijze waarop geëvalueerd is, valt niet los te zien van de wijze waarop de Nationale 
Politie in Nederland tot stand is gebracht. We laten kort zien hoe de evaluatie van meet 
af aan verbonden is geweest met het wetgevingsproces inzake de Nationale Politie. 
Ook de geschiedenis van het evaluatietraject vraagt de aandacht. Waarom is de evaluatie 
door de minister aan een onafhankelijke commissie toevertrouwd?6 Wat waren de 
overwegingen en verwachtingen? Hoe was de commissie samengesteld en wat was haar 
taakopdracht? Welke stappen heeft de commissie gezet om de haar gestelde vragen te 
beantwoorden? 
We gaan in op de eerste twee stappen die de commissie heeft gezet: de reconstructie 
van de beleidslogica en de inventarisatie van relevante variabelen (’Blauwdruk’) en de 
(vroegtijdige) evaluatie in de eenheid Oost-Nederland. We staan ook stil bij commentaren 
op die eerste evaluatie en de bezinning die dat in de commissie op gang bracht. Daarna 
schetsen we hoe de commissie de hoofdevaluatie opzette in vier (later vijf) deelonder-
zoeken, hoe die onderzoeken gefaseerd en uitbesteed werden. Ten slotte zoomen we 
in op de ambitie van de commissie met deelonderzoek 4 en wat daarvan de kern was.7 

Uitvoering

In het tweede deel van onze bijdrage gaan we nader in op de opzet, de uitvoering en de 
resultaten van ons eigen onderzoek, deelonderzoek 4. Aan de orde komen onder meer: 
de prioritering en clustering van de (oorspronkelijke 27) door de commissie gestelde 
vragen, de nadere ambities en vragen van de commissie. Verder gaan we in op de 
door ons gekozen aanpak (methoden en onderzoeksinstrumenten) en de begeleiding 
vanuit de commissie. Ten slotte staan we stil bij de gelaagdheid van de evaluatie: de 

5 Zie voor de volledige tekst van ons rapport: https://www.wodc.nl/binaries/2747d%20Deelstudie%20
Governance_tcm28-289419.pdf. 

6 De naam van de commissie luidt voluit Commissie Evaluatie Politiewet 2012. In wat volgt hanteren we 
kortheidshalve ‘de commissie’.

7 Onze beschrijving van het werk van de commissie is mede gebaseerd op een uitgebreid interview, op 30 
januari 2018 in Utrecht, met twee leden van de commissie: drs. W. Kuijken (voorzitter) en prof. dr. P. ’t Hart. 
Het interview werd gevoerd aan de hand van een aantal vragen die naar voren kwamen bij het schrijven van 
een allereerste versie van dit artikel. Het interview duurde ruim twee uur. In de tekst wordt ernaar verwezen 
als Interview.
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onderzoekers dragen materiaal aan voor de commissie, de commissie begeleidt en de 
commissie is uiteindelijk degene die evalueert. Aan de hand van de extern uitbestede 
onderzoeken maar ook aan de hand van eigen dataverzameling, werkbezoeken etc. De 
secretaris van de commissie vervult een spilfunctie: liaison tussen onderzoekers en 
commissie en tussen onderzoekers en het onderzoeksveld.

We reflecteren in dit deel van onze bijdrage ook op enkele bijzondere ervaringen: de 
vaak indirecte toegang tot het veld (adressenbestanden) en de problemen als gevolg 
daarvan, de geringe animo van sommigen (leden van de Tweede Kamer) om mee te 
werken aan dit (zelf gevraagde!) onderzoek, de bewegingen vooraf en achteraf in het 
onderzoeksveld (zoals de systematische voorbereiding en de onderlinge afstemming, 
het voorleggen van voorlopige uitkomsten aan delen van het veld en commentaar dat 
veel verder probeerde te gaan dan feitelijke correctie). 

Gebruik

Het voorlaatste, korte, deel van onze bijdrage zoomt in op bruikbaarheid en gebruik 
van onze onderzoeksresultaten. We proberen in ieder geval na te gaan in welke mate 
onze resultaten hun weerslag gevonden hebben in de officiële rapportage van de com-
missie. Ook proberen we wat verder te kijken. Hoe zijn onze resultaten, die van de 
andere onderzoekers en het advies van de commissie in het veld ontvangen? Zijn er 
aanwijzingen, hoe vroeg ook nog in het proces8, dat de evaluatie – of delen daarvan – ook 
politieel en maatschappelijk impact zullen hebben? 

Lessen

In een slotparagraaf proberen we dan enkele lessen te trekken over ‘evalueren met 
een commissie’. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Is evalueren ‘met een 
commissie’ voor onderzoekers te doen en te verantwoorden? Is het te doen zonder grote 
problemen en (integriteits)dilemma’s? Heb je als onderzoeker voldoende greep op wat 
je doet (en niet doet/kan doen)? Heb je voldoende greep op wat er met je resultaten 
gedaan wordt? Of is dat in deze constructie primair de verantwoordelijkheid van de 
evaluatiecommissie?

 2. Voorgeschiedenis van de 5-jaars evaluatie

 2.1 Evaluatiebepaling in de Politiewet: Artikel 74 (oud)9

In de Politiewet 2012 is een artikel opgenomen, artikel 74, dat verplicht tot het evalueren 
van het nieuwe bestel binnen vijf jaar na de start van de invoering.10 Het artikel stond 
niet van meet af aan in de (ontwerp)wet. Het kabinet nam ter zake een suggestie over van 
de D66-fractie in de Tweede Kamer (Muijen 2013, 101; Naeyé, 2014, 404). Desondanks 

8 Op het moment dat dit artikel afgerond wordt – maart 2018 – heeft het kabinet nog geen standpunt ingeno-
men over het rapport van de commissie. Dat zal naar verwachting pas in april of later gebeuren.

9 In de oorspronkelijke versie van de Politiewet 2012 is de evaluatie vastgelegd in artikel 74. Na opname van 
de Politie Academie in de wet is het desbetreffende artikel vernummerd tot artikel 103. Omdat het hier een 
terugblik betreft, hanteren we de oude artikel nummering.

10 Artikel 74 lid 1 luidt: Onze Minister zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-
Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
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leidde het artikel tot de nodige discussie in de Kamer. Niet de wenselijkheid van een 
evaluatie stond daarbij ter discussie maar de timing en de omvang. 

De timing van de evaluatie stond ter discussie, voor zover het de (toekomstige) regionale 
eenheid Oost-Nederland betrof. In de Kamer bestonden grote twijfels over de werk-
baarheid van deze eenheid, gegeven het grote aantal gemeenten dat er toe behoorde. 
Oorspronkelijk 81, nu 79 gemeenten. 

Het kabinet wilde, ondanks de twijfels in de Kamer, onverkort vasthouden aan de 
gerechtelijke kaart als indelingsprincipe voor de eenheden binnen de Nationale Politie. 
Splitsing van de eenheid Oost-Nederland werd daarom afgewezen. Daar kwam nog 
bij minister Opstelten van mening was dat een aparte regionale eenheid Overijssel 
verhoudingsgewijs zo klein zou worden dat dit ten koste zou gaan van de beoogde 
schaalvoordelen (Muijen 2013, 102).11 Als compromis werd uiteindelijk besloten de 
levensvatbaarheid van de eenheid Oost-Nederland eerder – al na drie jaar – te evalueren 
(toevoeging aan art. 74 van een 2e lid; Fijnaut 2012, 41412).

De omvang van de evaluatie – en in het bijzonder van de eerdere evaluatie, na drie jaar, 
van de eenheid Oost-Nederland – kwam in het geding, vanwege een aantal juridische 
issues waar (met name) Eerste Kamer en minister ook van mening over verschilden. Dat 
betrof vooral de rechtspersoonlijkheid van het politiekorps, de positie van de korpschef 
(ook na wijziging van artikel 27 van de wet13) en de nieuwe rol van regioburgemeester 
(vgl. Van Muijen 2013, 102; Fijnaut 2012, 434-436). Om een lang en onzeker debat over 
juridische details en vertraging bij de start van de Nationale Politie te voorkomen zegde 
minister Opstelten de Kamer toe dat ook deze punten al bij de vervroegde evaluatie na 
drie jaar meegenomen zouden worden (Naeyé, 2014, 404). 

 2.2 Instelling van de ministeriële Commissie Evaluatie Politiewet 2012

Bij ministerieel besluit wordt op 26 oktober 2013 de onafhankelijke Commissie Evaluatie 
Politiewet 2012 ingesteld. De taak van de commissie is, conform art. 74 van de Politie-
wet 2012, “de doeltreffendheid en de effecten van de Politiewet 2012 in de praktijk te 
onderzoeken”. In overeenstemming met de toezeggingen aan het parlement (zoals onder 
meer vastgelegd in het 2e lid van artikel 74 van de Politiewet 2012) dient de commissie 
voor 1 oktober 2015 een rapport over de Eenheid Oost-Nederland uit te brengen. Voor 
1 oktober 2017 dient vervolgens een (eind)rapport over de doeltreffendheid en effecten 
van de Politiewet 2012 aan de minister uitgebracht te worden. 

Het instellingsbesluit – en later ook de commissie – volgt de formulering uit artikel 74 
Politiewet 2012: “doeltreffendheid en effecten”. 

11 Des te opvallender is het dat de gerechtelijke kaart binnen de politie-eenheid Oost-Nederland wel twee ar-
rondissementen kent: Arnhem en Zutphen.

12 Artikel 74 lid 2 luidt: in afwijking van het eerste lid zendt Onze Minister binnen drie jaar na inwerkingtreding 
van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de 
praktijk in de regionale eenheid in de arrondissementen, bedoeld in de artikelen 5a en 11 van de Wet op de 
rechterlijke indeling.

13 Artikel 27 heeft betrekking op de positie van de korpschef. Naar aanleiding van opmerkingen uit de 2e Kamer 
verduidelijkte het kabinet de (verantwoordings)relatie tussen korpschef en minister (Muijen 2013, 54-56).
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Onduidelijk is en blijft waarom niet louter over effecten wordt gesproken. Alsof doeltref-
fendheid geen effect zou zijn. Mogelijk wordt gedoeld op beoogd effect van de wet – een 
doeltreffender politie – versus onbedoelde of zelfs ongewenste andere effecten.14

De commissie werd oorspronkelijk voorgezeten door Alexander Rinnooy Kan. Als hij in 
2015 lid van de Eerste Kamer wordt, volgt Wim Kuijken (eerder secretaris-generaal van 
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken, nu Deltacommissaris) hem 
op als voorzitter. Kuijken wordt als lid van de commissie opgevolgd door oud-minister 
Sorgdrager. Zij werd vanuit de commissie voorgedragen en benoemd door de minister 
van Veiligheid & Justitie.

De leden van de commissie zijn geen vertegenwoordigers van specifieke sectoren of 
belangen maar hebben wel een duidelijk herkenbare en uiteenlopende achtergrond. 
Sandra van Thiel en Paul ’t Hart zijn hoogleraar Bestuurskunde, Peter van Uhm was 
commandant der strijdkrachten, Winnie Sorgdrager was procureur-generaal en minister 
van Justitie, nu lid van de Raad van State. Frans Leeuw is directeur van het Wetenschap-
pelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC), het onderzoekscentrum van 
het departement van (toen) Veiligheid en Justitie. Peter Gortzak is nu directeur bij 
pensioenuitvoerder APG maar heeft ook een vakbondsverleden.

Zoals vaak bij dit soort commissies speelde het secretariaat van de commissie, onder-
gebracht bij het WODC, een belangrijke en – volgens geïnterviewde leden van de 
commissie – een bij tijd en wijle cruciale rol; zowel organisatorisch als inhoudelijk 
ondersteunend. 

Oorspronkelijk zou de commissie opgeheven zijn op het moment dat ze haar eindrapport 
uitbracht. In het najaar van 2017 is dat moment gewijzigd in 1 juli 2018. Reden daarvoor 
is dat: “de commissie in staat wordt gesteld na het opleveren van het deelrapport (in feite het 
eindrapport; AC/AvS) haar werkzaamheden af te ronden en dit rapport nader toe te lichten”.15 

 2.3 Onderzoeken

De commissie heeft van meet af aan bij haar werkzaamheden twee sporen gevolgd. 
Enerzijds is onderzoek extern uitbesteed aan universiteiten en andere onderzoeksinstel-
lingen. Het WODC voerde daarbij, namens de commissie, de regie. Anderzijds is de 
commissie zelf het veld in gegaan. De commissie heeft in de loop van haar bestaan een 
groot aantal werkbezoeken in het land afgelegd en velen – ‘practioners’, gezagsdragers 
en wetenschappers – gesproken. 

Bij al haar werkzaamheden heeft de commissie, conform haar opdracht, de doelstellin-
gen van de Politiewet 2012 en de ambities, zoals mede verwoord in het wetgevingsproces, 
tot uitgangspunt genomen. Bewust zijn andere thema’s – het invoeringsproces, de 
politiecultuur – buiten beschouwing gelaten: “Wij hebben hier wel keuzes moeten maken, 
wat wel en wat niet.(...) We zijn steeds terug gegaan naar de wet”, zegt voorzitter Kuijken. 

14 Terpstra (2018a) gaat nog een stap verder: “Niet alleen is onduidelijk gebleven wat daaronder [‘doeltreffendheid 
en effecten’; AC/AvS] zou moeten worden verstaan, maar ten onrechte is ook verondersteld dat de Politiewet 
als bestel- of ordeningswet hierop beoordeeld zou moeten worden”. 

15 Staatscourant 29 september 2017, no. 56051. 
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 2.3.1 Blauwdruk

Het eerste project dat de commissie oppakt en uitbesteedt is de reconstructie van de 
beleidslogica die aan de wetgeving inzake nationale politie ten grondslag ligt. In haar 
eigen woorden: “zijn de ambities van de wetgever en de architecten van de reorganisatie 
gereconstrueerd tot een beleidslogica, een systematische weergave van de doel-middelrelaties 
die worden onderscheiden” (Commissie, 2017, 19). De opdracht – ondergebracht bij de 
Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam – resulteert 
in een rapport: “waarin de verschillende aspecten en implicaties in kaart gebracht (worden) 
voor een scala aan stakeholders van de nationale politie. Het resultaat is een collectie van 142 
constructen, met een indicatorenlijst van meer dan 1700 indicatoren“ (Jacobs, 2014, 4). Niet 
helemaal verrassend laten de onderzoekers daar op volgen: “Hieruit zullen keuzes gemaakt 
moeten worden voor bepaalde thema’s en doeleinden voor de evaluatie”. De onderzoekers 
doen dat tot op zekere hoogte in een aantal evaluatiemodellen die ze opstellen.

Vast staat dat de inventarisatie van Jacobs e.a. niet bij alle leden van de commissie in 
even goede aarde viel. “Heel ijverig. Maar die ijver werd niet gehinderd of gebalanceerd 
door voldoende voeling met het veld en de historie. Het is een heel analytisch, deductief proces 
geworden, met honderden indicatoren. In zijn vlijtigheid allemaal prachtig maar het werd een 
onwerkbaar geheel”, zegt een van de commissieleden erover. Uiteenlopende waardering 
voor het werk van Jacobs hangt ook samen met uiteenlopende opvattingen van de 
wetenschappers in de commissie over wat ‘goed’ evaluatieonderzoek is. Het leidde tot 
‘stevige debatten’ binnen de commissie. Tegenover een stroming die vrij traditioneel en 
formeelevaluatie onderzoek aanhing in termen van strakke doel-middel-effectschema’s, 
stond een modernere benadering die wilde proberen meer recht te doen aan de politiek-
bestuurlijke en maatschappelijke complexiteit.

 2.3.2 Evaluatie van de eenheid Oost-Nederland

Zoals eerder aangegeven werd onder druk van de Tweede Kamer besloten de evaluatie 
van de eenheid Oost-Nederland al na drie jaar plaats te laten vinden en niet ‘pas’ na 
vijf jaar, bij de landelijke evaluatie.16 Deze vervroegde evaluatie werd zelfs in de wet 
vastgelegd (art. 74 Politiewet, 2012, 2e lid). 
De evaluatie Oost-Nederland werd – na aanbesteding op uitnodiging17 – gegund aan 
een groep onder regie van de onderzoekster die ook de eerdere Blauwdruk opgesteld 
had, Gabriele Jacobs.18 

De evaluatie leverde zeer voorlopige, zo niet aarzelende, conclusies op en in veel opzich-
ten kon dat, qua timing, ook nauwelijks anders. Invoeringsperikelen dreigen resultaten 
en problemen wat aan het zicht te onttrekken. Toch sporen veel constateringen met wat 
ook uit de latere onderzoeken – voor de evaluatiecommissie en anderszins – naar voren 

16 Amendement Hennis-Plaschaert e.a. Kamerstukken II 2011 – 2012, 30 880, nr. 39.
17 De aanbesteding van de verschillende (deel)onderzoeken volgde het gebruikelijk WODC-stramien. Voor ieder 

onderzoek werden (minstens) drie ter zake kundige onderzoekers/onderzoeksgroepen gevraagd te offreren. 
Deze shortlist werd door het WODC opgesteld en door de commissie geaccordeerd. Dat gold ook voor de 
uiteindelijke toewijzing van het onderzoek aan een onderzoeksinstelling. 

18 Op basis van de oorspronkelijke offerte leefde binnen de commissie de verwachting dat het onderzoek mede 
gedragen zou worden door ervaren (politie) onderzoekers werkzaam bij Criminologie en Bestuurskunde van 
de Erasmus Universiteit. In praktijk bleek daar weinig van terecht te komen, tot onvrede van de commissie. 
Bron: interview.
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zal komen.19 Bijvoorbeeld dat er geen behoefte is om terug te keren naar het regionale 
bestel, dat er tevredenheid is over opschalingsmogelijkheden en voor een beperkt deel 
ook over het gecentraliseerde beheer en de modernisering van de bedrijfsvoering binnen 
de Nationale Politie. Maar ook dat er sprake is van onvrede en zorg over garanties voor 
lokale politiezorg en de sturing daarvan, over te veel doorgeschoten centralisatie van 
het beheer en over te veel concentratie van macht en werk bij de korpschef. 

Wat de omvang van de eenheid Oost betreft – daar draaide het immers in de allereerste 
plaats om – constateert de commissie dat er geen sprake is van een onwerkbare situatie: 
“omdat het door niemand als probleem werd gezien”. Wel is het eenheidsniveau te groot 
voor sommige vormen van overleg en samenwerking. 

 2.3.3 Evaluatie van de eerste evaluatie

De evaluatie is van meet af aan gehandicapt door een aantal problemen. De toch al erg 
vroeg geplande evaluatie – binnen drie jaar – werd een veel te vroege evaluatie als gevolg 
van de ernstige vertraging die de invoering van Nationale Politie gaandeweg opliep 
en die (later, in 2015) tot Herijking dwong.20 Onderschatting van de complexiteit van 
de reorganisatie zelf en samenloop met ingewikkelde andere operaties als invoering 
van een nieuw functiehuis en omvangrijke bezuinigingen leidden tot de noodzaak de 
ambities en het tempo van het reorganisatieproces drastisch bij te stellen. 

De evaluatie van de eenheid Oost-Nederland kwam niet alleen veel te vroeg. De eerdere 
Blauwdruk bood ook onvoldoende houvast om het evaluatieonderzoek te focussen op 
cruciale thema’s, zoals in dit geval de omvang van de eenheid in termen van het aantal 
gemeenten. De consequenties daarvan komen maar beperkt aan de orde. 

Een ander belangrijk probleem, dat in het hele evaluatieproces van de commissie 
Kuijken een rol speelt, is dat de commissie onvoldoende onderscheid zou maken tussen 
evaluatie van het politiebestel sec en evaluatie van de politie in algemene zin. Terpstra 
heeft daar recent (2018a) op gewezen.21 Veel onderzoek duidt er volgens hem op dat 
de invloed van de politie op het criminaliteitsniveau beperkt is. Is het dan, zo vraagt 
hij zich af, wel “realistisch te verwachten dat dit het veiliger maken van Nederland; AC/
AvS] met de invoering van de Politiewet 2012 opeens anders ligt”. Maar dat – Nederland 
veiliger maken – is wel het hoofddoel van de Politiewet 2012, zoals de commissie het 
formuleert, in navolging van (toenmalig) minister van V&J Opstelten. Het probleem is 
nog breder dan dat: “Veel doelen waarop de evaluatie zich heeft gericht, zijn bovendien niet 
zozeer ontleend aan de Politiewet, maar aan het beleid van de Minister of de plannen van de 
(kwartiermakers van de) Nationale Politie” (Terpstra, idem). 
Opvallend is dat de reikwijdte van de evaluatie door de commissie al in een vroeg stadium 
vragen opriep. In de eerste vergadering van de Klankbordgroep22, bij de discussie over 

19 Zie voor een overzicht van de uitkomsten van (eerder) onderzoek naar de gevolgen van Nationale Politie: 
Terpstra, 2018b in dit tijdschrift.

20 De commissie constateert dat ook met zoveel woorden; zie aanbiedingsbrief bij het rapport, 28 september 
2015, p. 2. 

21 Eerder constateerde Fijnaut (2015, p. 11): “De wettelijke omschrijving van wat er moe(s)t worden geëvalueerd, 
is redelijk vaag. Gaat het om de uitvoering van de Politiewet zelf of om de werking van het korps dat bij deze 
wet is opgericht. Of beide?”

22 Conform art. 3 lid 2 van haar instellingsbesluit liet de commissie zich bijstaan door een breed samengestelde 
Klankbordgroep, bestaande uit bij de politie betrokken partijen. In de klankborgroep waren onder meer het 
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de ‘reconstructie van de beleidstheorie’ in de Blauwdruk, stelt een van de leden: “dat 
de invoering van nationale politie naar zijn mening niet primair bedoeld is om Nederland 
veiliger te maken maar om een herverdeling van de macht en ook besparingen te realiseren” 
(Verslag, p. 2).23 De voorzitter (dan nog Rinnooy Kan) repliceert: “dat de commissie als taak 
heeft na te gaan of de beoogde doelstellingen die officieel zijn geformuleerd worden behaald”. 

Niet alleen de commissie ook de onderzoekers (Jacobs e.a.,2015 nemen het scala aan 
doelstellingen – zoals ooit vooral door de minister geformuleerd in debatten met de 
Kamer – als uitgangspunt voor de evaluatie Oost-Nederland. Fijnaut zal later (o.c. 
2015, p.12) constateren dat de ministeriële toezeggingen – ‘ het wensenlijstje van de 
minister’ – en niet een heldere uitwerking van de hoofdvraag het onderzoek domineren. 

Een laatste probleem met de evaluatie Oost-Nederland is het naar binnen smokkelen 
in deze evaluatie van ‘enkele landelijke thema’s’. Die thema’s – vooral juridisch van 
aard – liften mee in deze evaluatie, op basis van toezeggingen van de toenmalige 
minister. Het gaat om sterk juridisch getinte thema’s als de positie van de korpschef, de 
rechtspersoonlijkheid van de politie en de nadere invulling van het artikel 19 overleg – 
het overleg van de minister met regioburgemeesters en OM (Naeyé, 2014, 49/50; Muijen, 
2013, 102). De thema’s vormen een vreemde eend in de bijt binnen het onderzoek 
en vallen ook buiten de expertise van de meest bedrijfskundige en bestuurskundige 
onderzoekers. De politiek-bestuurlijk gemotiveerde maar oneigenlijke toevoeging van 
de landelijke thema’s maakt de evaluatieopdracht Oost-Nederland nog meer ambigue 
dan ze toch al was. 

De meest uitgebreide maar ook meest negatieve beoordeling van de evaluatie Oost-
Nederland is afkomstig van Cyrille Fijnaut (2015). Kort samengevat komt zijn uitgebreide 
kritiek op het volgende neer. Het onderzoek leidt ernstig onder een veel te onduidelijke 
vraagstelling (zie boven), die dan ook nog weinig consequent wordt uitgewerkt. Ook 
over de wijze waarop het onderzoek vervolgens wordt uitgevoerd, is hij uiterst kritisch. 
Kernthema’s bij het ontwikkelen van nationale politie – zoals rol en positie van de 
wijkagent – komen niet of nauwelijks aan de orde. Wat wel aan de orde komt kan zelden 
de toets van zijn kritiek doorstaan. Een uitzondering vormen de beschouwingen over het 
nieuwe verschijnsel regioburgemeester. Veel van de bedenkingen die er vooraf al waren, 
worden daar bevestigd. Fijnaut constateert, instemmend, “dat allerlei organisatorische 
vangnetten buiten de Politiewet om moesten worden geknoopt om te voorkomen dat deze 
acrobaten [de regioburgemeesters; AC/AvS] hun evenwicht zouden verliezen” (o.c., p. 14). 

Al met al is Fijnaut’s conclusie: “Het onderhavige rapport behelst inderdaad geen serieuze 
evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de Politiewet 2012 respectievelijk de 
nationale politie in Oost-Nederland” (idem). Zijn commentaar eindigt dan ook met een 
pleidooi voor een andere, betere, evaluatie in 2017. 

Met enige verbazing neemt de commissie kennis van de kritische reacties op de evalu-
atie, in het bijzonder die van Fijnaut (2015). Binnen de commissie brengt het een 
proces van reflectie op gang over ‘hoe nu verder’. Het resulteert onder meer in een 
deskundigenbijeenkomst met politieonderzoekers en methodologen en een afzonderlijk 

bevoegd gezag, de politie zelf, de politievakbonden en de COR-politie vertegenwoordigd. De Klankbordgroep 
werd met enige regelmaat door de commissie geïnformeerd en gehoord over de voortgang van de evaluatie. 

23 Een soortgelijke conclusie in Nuij, 2015, p. 30-31.
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gesprek met Fijnaut.24 Achteraf lijkt men de kritiek wat beter te kunnen plaatsen: “… een 
nogal kwalitatieve, op meningen gebaseerde, insteek, Dat had wellicht anders gemoeten. Maar 
de tijd was heel kort. Het was suboptimaal. Maar we hebben het opgeleverd en we hebben er 
veel van geleerd en het heeft veel geholpen voor het vervolg.” (Interview). 

 2.4 Op weg naar de eindevaluatie

Voor de commissie was de evaluatie van de eenheid Oost-Nederland niet veel meer dan 
een tussenstap op weg naar de eindevaluatie: “ … voor mezelf geldt dat ik het onderzoek 
naar Oost heb gerelativeerd. Het was een toezegging aan de Kamer. Ik heb ook wel gedacht: 
het gaat om de eindevaluatie”, zegt de voorzitter. De commissie beperkt de eigen inbreng 
dan ook tot een summiere brief waarbij het rapport aan de Kamer wordt aangeboden. 

De ervaringen met deze eerste evaluatie vormen voor de commissie een belangrijk 
leermoment. Onder meer wat betreft het begeleiden van uitgezette onderzoeken.
De commissie besluit te gaan werken met koppels – een wetenschapper en een ‘practi-
oner’ – die vanuit de commissie de verschillende deelonderzoeken intensief begeleiden. 
Mede naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst besluit de commissie ook een 
vijfde deelonderzoek toe te voegen. In dat onderzoek25 wordt de historische context 
van de besteldiscussie over een langere periode in beeld gebracht. Op die manier wil 
de commissie compenseren voor het “ volstrekt ahistorisch” karakter van de gebruikte 
beleidstheorie.26

 3. Opzet van de 5-jaars evaluatie

 3.1 Vijf deelonderzoeken

Voor de 5-jaars evaluatie heeft de commissie gekozen voor een aanpak waarin eerst ’de 
ambities van de wetgever en de architecten van de reorganisatie zijn gereconstrueerd 
tot een beleidslogica’. Op basis van deze beleidslogica (de Blauwdruk) heeft de com-
missie vervolgens onderzoeksvragen geformuleerd die de grondslag vormen voor een 
vijftal deelonderzoeken die zich toespitsen op centrale onderdelen van het politiebestel 
(Commissie, 2017, p. 19). 

De commissie vond het haar taak eerst de beleidslogica achter reorganisatie en wet 
te reconstrueren, niet om deze te bekritiseren. Dat was een stap te ver, gelet op haar 
taakopdracht. De commissie vond wel dat een inhoudelijke, strategische visie op de 
politie en het bestel als onderlegger voor de Politiewet 2012 ontbrak. “Het was in feite 
een beheersmatig ingestoken operatie” (Interview) 

De veelheid aan doelstellingen en causale relaties uit de Blauwdruk (Jacobs 2014) bood 
hiervoor onvoldoende handvatten voor de vervolgonderzoeken. Voor de 5-jaars evaluatie 
is daarom een andere benadering gekozen. “We zijn toen van een barokke beleidstheorie 
overgegaan naar een hanteerbare” (Interview). Dit laatste was vooral het werk van het 
secretariaat van de commissie, en dan vooral de methodologisch adviseur. Hij heeft de 

24 Bron: Interview.
25 Schaap, Terpstra & Van Stokkom, 2017.
26 Commissieleden benadrukken herhaaldelijk hoe nuttig en belangrijk dit vijfde deelonderzoek voor de eind-

rapportage van de commissie is geweest. Terpstra heeft daar zelf een ander beeld van (Terpstra, 2018a).
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beleidstheorie verder geoperationaliseerd en uiteindelijk een onderscheid gemaakt in 
vijf domeinen die de basis waren voor een aantal uit te zetten deelonderzoeken.

De commissie koos voor eerst vier later vijf deelonderzoeken Het eerste deelonder-
zoek ging over de juridische status van de politie en daarin vooral de positie van de 
korpschef en de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Veiligheid en Justitie. 
De tweede deelstudie ging over de (maatschappelijke) prestaties van de politie. Deed 
de politie het aantoonbaar beter in het nieuwe bestel? De derde deelstudie ging over 
de ‘machinekamer’ van de nieuwe organisatie: de bedrijfsvoering waaronder onder 
meer het financieel beheer, opleidingen, vervoer en ICT. De vierde deelstudie ging 
over de politiek-bestuurlijke aansturing van de politie en de democratische inbedding 
(‘governance’). De vijfde deelstudie was een, later toegevoegde, historische studie naar 
de opbrengsten van bestaand onderzoek over de laatste 25 jaar in de ontwikkeling van 
het politiebestel (Commissie, 2017, p. 19). 

Tezamen is in de deelonderzoeken gebruik gemaakt van een veelheid aan onderzoeks-
methoden, zoals literatuur- en documentenstudie. Er zijn meer dan 300 wetenschap-
pelijke publicaties bestudeerd. Daarnaast zijn bijna 350 personen bevraagd in open 
of semigestructureerde interviews, expertmeetings, focusgroepen of GDR-sessies. 
Ook zijn analyses uitgevoerd op beschikbare kwantitatieve bronnen (zoals registers, 
grootschalige surveys en data uit bedrijfsvoeringssystemen). Tot slot zijn ook een aantal 
voor dit onderzoek ontworpen surveys uitgevoerd (Commissie, 2017, p. 20). 

Met andere woorden, de commissie heeft voor haar werk gebruik gemaakt van triangu-
latie: zowel qua data als qua methoden van onderzoek (vgl. Denzin, 1970). 

Naast de deelonderzoeken, die werden uitgevoerd door onderzoeksinstellingen, heeft de 
commissie, zoals eerder aangegeven, regelmatig werkbezoeken afgelegd, om zich zo ook 
zelf een beeld te kunnen vormen van de ontwikkeling van het nieuwe politiebestel. Van 
deze werkbezoeken zijn impressieverslagen gemaakt. Daarnaast heeft de commissie in 
de afgelopen vier jaar regelmatig van gedachten gewisseld met een divers samengestelde 
klankbordgroep. Ook van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt. 

Afzonderlijke gesprekken werden gevoerd met instanties als de Algemene Rekenkamer, 
het Openbaar Ministerie. Daar komen nog allerlei informele gesprekken in de eigen 
netwerken van commissieleden bij. Ten slotte hebben gesprekken plaatsgevonden met 
de opeenvolgende ministers van V&J, die meer het karakter hadden van de minister 
informeren over het werk van de commissie (‘beleefdheidsbezoeken’). Deze gesprekken 
waren een les die de commissie had geleerd van de eerste evaluatie. ”We hebben het 
breed opgepakt, in de veronderstelling dat het beeld rijker is als je de praktijk en de uitkomsten 
van wetenschappelijke onderzoeken naast elkaar legt.” (..) “We wilden kunnen toetsen wat die 
onderzoekers ons vertellen. Daarmee creëer je namelijk ook geloofwaardigheid en draagvlak 
in het veld” (Interview).

De commissie stelt in haar eindrapport dat ‘het onderzoek van de commissie noodzake-
lijkerwijs een momentopname vormt van een ‘bewegend doel’ (p. 19). “Er kan dus geen 
sprake zijn van een omvattende en afrondende evaluatie waarin een finaal oordeel achteraf 
wordt uitgesproken (een zogenaamde summatieve evaluatie)”. De commissie heeft daarom 
gekozen voor een formatieve evaluatie: “een tussentijdse reflectie die expliciet gericht is op 
verdere ontwikkeling en bijsturing van lopende invoerings- en veranderprocessen” (idem, p. 20).
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Het hoofdrapport dat de commissie Kuijken aan de minister van J&V aanbood, bestaat 
uit twee delen. Deel 1 bevat de conclusies op hoofdlijnen en de aanbevelingen van de 
commissie. Deel 2 bevat de bevindingen van de deelstudies en is ingedeeld volgens de 
deelonderzoeken. De commissie heeft ernaar gestreefd om in hoofdstuk 3 tot en met 
6 (deelonderzoeken) ‘zo dicht mogelijk bij de teksten van de deelstudies(te blijven), maar 
uiteraard hebben we keuzes gemaakt wat wel en niet op te nemen, want anders (werd het) te 
dik’. In de hoofstukken is steeds verwezen naar de paginanummers van de betreffende 
deelstudies zodat de liefhebber kan opzoeken hoe het precies zit. Zo is geprobeerd 
transparant te zijn in hoe het oordeel van de commissie tot stand is gekomen. Ook 
het feit dat de verschillende deelstudies, tegelijk met het rapport van de commissie, 
integraal openbaar zijn gemaakt, draagt daar aan bij.27

 3.2 Deelonderzoek 4: de governance

 3.2.1 27 onderzoeksvragen

Deelonderzoek 4 werd – conform de procedure die het WODC hiervoor hanteert – aan-
besteed op basis van drie offertes die op uitnodiging werden ingediend. Uiteindelijk ging 
de opdracht naar een consortium van onderzoekers van de Universiteit Leiden (Institute 
of Security and Global Affairs) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Department of 
Public Administration and Sociology).28 

De startnotitie voor dit onderzoek – op basis waarvan een offerte kon worden uitgebracht 
– bevatte maar liefst 27 onderzoeksvragen. De veelheid aan vragen had te maken met 
toezeggingen van de eerste minister van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer. Veel 
daarvan pasten in dit deelonderzoek naar de ‘governance’, omdat dit een breed terrein 
bestreek. Andere deelonderzoeken hadden minder last van een dergelijke stortvloed 
aan vragen (bron: interview). 

De probleemstelling van de opdrachtgever luidde: “Hoe kan de werking van de Politiewet 
als het gaat om de informatievoorziening, sturing, verantwoording en samenwer-
kingsrelaties tussen de nationale politie en andere partijen in het politiebestel worden 
beschreven en beoordeeld?” Grosso modo zijn volgens de opdrachtgever twee onder-
delen te onderscheiden: de samenwerkingsrelaties tussen de Nationale Politie en haar 
partners en de feitelijke maatschappelijke en democratische bestuurlijke inbedding 
van de nationale politie. 

 3.2.2 Multi-level benadering

In onze offerte hebben we de onderdelen anders geclusterd. We stelden dat we de 
werking van het politiebestel als een multi-level vraagstuk benaderden. De werking van 
het politiebestel en alle onderdelen op diverse niveaus moet in onderlinge samenhang 
en wisselwerking worden bestudeerd en begrepen om tot een zinvolle evaluatie van 

27 Zie daar voor: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2747-evaluatie-politiewet-2012.aspx 
28 Victor Bekkers, Arie van Sluis, Elke Devroe, Lex Cachet, Ruth Prins, Wil Nuij, Moniek Akerboom & Jelani 

Waltheer, Politiebestel in balans? Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoording, samenwerking en 
maatschappelijke inbedding in een nationaal politiebestel. Den Haag: Commissie Evaluatie Politiewet 2012, 
november 2017. Waar in deze en volgende paragrafen over ‘wij’ gesproken wordt, wordt nadrukkelijk op het 
werk van al deze auteurs gedoeld. 
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het bestel te komen. Wel stelden wij dat het lokale niveau in dit deelonderzoek een 
bijzondere positie innam, in tegenstelling tot in de deelonderzoeken 1, 2 en 3, waarin 
vooral het bovenlokale en nationale niveau aan bod kwamen. Maar vanuit multi-level 
perspectief waren de wisselwerking en vooral de balans tussen verschillende niveaus 
en uiteenlopende taken, binnen het bestel van belang. Het impliceert een benadering 
van twee kanten, heen en weer gaand enerzijds van lokaal naar regionaal (eenheid) en 
nationaal en anderzijds van nationaal naar regionaal (eenheid) en lokaal (bottom-up 
en top-down). 

Het ging in dit deelonderzoek immers om de vraag of er evenwicht is tussen nationale 
en lokale prioriteiten, of er nog wel voldoende ruimte was voor lokaal maatwerk en 
professionele speelruimte op uitvoerend niveau. En om de vraag of het lokale gezag 
effectief kan worden uitgeoefend in een situatie van landelijk beheer en landelijke 
prioriteiten. Dit soort vragen impliceert onder meer onderzoek naar de invloed van de 
landelijke beheerder, de minister van V&J, op lokale gezagsuitoefening, evenals naar 
de rol van het LOVP (het overleg tussen minister, korpschef en gezagsdragers, op basis 
van art. 19 Politiewet) bij het afstemmen van lokaal, bovenlokaal en landelijk beleid. 

Ook de vraag of de beleidsvorming voldoende bottom-up elementen kent, zoals de 
wetgever beoogde, was relevant. Verder is de interne organisatie van de eenheden 
van belang om te kunnen begrijpen welke rol districten, basisteams en plaatselijke 
politiezorg toebedeeld krijgen; inclusief de gezagssturing op verschillende niveaus 
(driehoeken). De rol van de landelijk beheerder komt dan ook weer in beeld, bijvoorbeeld 
in de vorm van politiehuisvesting (de vaak felle discussie over sluiting van bureaus, 
vestiging van servicepunten, aanrijtijden).

De 27 deelvragen uit de startnotie hebben we ingedeeld naar een horizontale (samenwer-
king en maatschappelijke inbedding) en een verticale dimensie van het bestel (besturing 
en controle). Op basis van beide onderzoekslijnen hebben we de 27 deelvragen geclusterd 
in drie onderzoek topics, namelijk:
1. Samenwerking tussen politie en maatschappelijke partners;
2. Maatschappelijke inbedding van de politie;
3. Politiek-bestuurlijke sturing en politiek-democratische verantwoording.

Daarnaast hebben we onderscheid gemaakt tussen (type 1) objectieve beschrijvende 
deelvragen en (type 2) subjectieve beoordelende deelvragen, die zich vooral richtten 
op de percepties en oordelen van stakeholders met betrekking tot het functioneren van 
het bestel. Een van de lessen die de commissie had getrokken uit de evaluatie van de 
eenheid Oost-Nederland was namelijk dat een uitsluitend kwalitatieve, op meningen 
gebaseerde, insteek, voorkomen moest worden (bron: interview). 

De centrale onderzoeksvraag hebben we als volgt geformuleerd: “Hoe kan de werking van 
de Politiewet 2012 inzake de thema’s (1) samenwerking, (2) maatschappelijke inbedding, en 
(3) politiek bestuurlijke sturing en politiek- democratische verantwoording, worden geëvalueerd?

 3.2.3 Breedte- en diepteonderzoek

Uiteindelijk werden in dit onderzoek een aanpak in de ‘breedte’ en de ‘diepte’ gecom-
bineerd. Het breedteonderzoek bestond uit vier onderdelen: secundaire analyse van 
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bestaand materiaal, een internetenquête, inhoudsanalyse gericht op achterhalen van 
percepties en sentimenten bij belangrijke stakeholders, groepsgesprekken en focusgroe-
pen. Het was de bedoeling dat groepsgesprekken zouden plaatsvinden met politiek-
bestuurlijke actoren in drie eenheden die niet gekozen waren voor casusonderzoek. 
Het doel van deze gesprekken was validering en aanvulling van de resultaten van de 
landelijke enquête. 

Het diepteonderzoek betrof een tweetal casestudies op eenheidsniveau. Bij de casus-
selectie hebben we geprobeerd om zo veel mogelijk variatie aan te brengen in termen 
van de omvang van de eenheid gemeten in aantal gemeenten en, binnen eenheden, 
naar gemeentegrootte: de grootse gemeente (met regioburgemeester), een middelgrote 
gemeente en één van de kleinere gemeenten. In methodologische termen spreken we 
dan van een ‘multiple, embedded case study’ (Yin, 2013).

Ook de mate van implementatie van de Politiewet 2012 was van belang. Immers, in 
geval van veel overeenstemming tussen formele structuur en uitvoeringspraktijk, wordt 
ook iets van proces- en effectevaluatie mogelijk. Op basis van een quick scan en op basis 
van inzichten uit de werkbezoeken van de commissie, kwamen we uiteindelijk uit op 
de eenheden Den Haag en Zeeland – West-Brabant. 

 3.2.4 Aanpak

Samenvattend kan worden gezegd dat wij aan het werk moesten met veel onderzoeks-
vragen die – zeker in eerste aanleg – weinig richting lieten voor eigen invulling van dit 
onderzoek. Anderzijds vormden ze een mix van beschrijvende, duidende en beoorde-
lende vragen, die neutraal en niet-sturend waren geformuleerd en die ruimte openlieten 
voor een onafhankelijke beantwoording. Ook waren de items die met de vragen werden 
gecoverd logisch en samenhangend vanuit het perspectief van de onderzoekers. De 
commissie bleek ons daarbij ruimte te laten voor een eigen wijze van clustering van 
de vragen en het aanbrengen van een zekere mate van inperking. Bij de uiteindelijke 
selectie van de casus hebben inhoudelijke overwegingen een rol gespeeld. Het definitieve 
onderzoeksdesign is vastgesteld na enkele aanvullende gesprekken tussen (enkele 
leden van) de commissie en de onderzoekers. In vergelijking met ons oorspronkelijke 
voorstel is het onderzoek zowel in de breedte als in de diepte aanzienlijk uitgebreid. 
Daarbij is de commissie niet kinderachtig geweest in het oprekken van het beschikbare 
budget, op basis van door ons aangedragen oplossingen om te komen tot een zo goed 
en representatief mogelijk onderzoek. 

De feitelijke start van het onderzoek was 1 september 2016. Het onderzoek werd uit-
eindelijk afgrond op 27 oktober 2017 met het aanbieden van het onderzoeksrapport. 

 3.3 Proces: begeleiding en samenwerking

 3.3.1 Begeleidingscommissie 

Ons onderzoek werd begeleid door twee leden van de commissie, een wetenschapper en 
een lid met ruime ervaring met grote reorganisaties in het openbaar bestuur. Zij werden 
hierbij ondersteund door de secretaris van de commissie Kuijken die als intermediair 
fungeerde tussen hen en de onderzoekers. De commissie wilde een intensievere vorm 
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van begeleiding om zo meer regie te kunnen houden op het uitbestede onderzoek. 
”Niet om de inhoudelijke richting te beïnvloeden, maar om ervoor te zorgen dat we krijgen 
wat we zochten, dat de onderzoekers bij de bedoeling blijven, dat er geen hobbyisme insluipt 
of wat dan ook, of dat mensen door allerlei eigen methodologische fascinaties een bepaald pad 
op gaan” (Interview).

Onze begeleidingscommissie onderstreepte aan het begin het belang van korte en 
informele communicatielijnen. Er hoefde geen tussenverslag en tussenrapportage te 
worden gemaakt. Maar er kwam wel een ‘strak en niet onderhandelbaar opleveringsschema’ 
waarin voorzien was in een eindrapportage in de tweede helft van juni 2017. 

De commissie wilde ongeveer om de 3 à 4 weken een kort verslag, puntsgewijs, om zo 
inzicht te krijgen waar we stonden en wat onze eerste bevindingen waren. Op grond 
daarvan kon eventueel nader overleg volgen. Zij wilde echt graag ondersteunend zijn en 
alles doen wat ons hielp ons werk goed uit te voeren. Op grond daarvan kon eventueel 
nader overleg volgen. Als wij behoefte hadden om met commissie te ‘sparren’, konden 
wij dat laten weten. Mocht in de loop van de tijd blijken dat sommige vragen niet of 
moeilijk te beantwoorden waren, dan zouden de onderzoekers dit snel laten weten. De 
commissie zou dan – beargumenteerd – bekijken of een bepaalde onderzoeksvraag 
kon afvallen om zo tijdverlies te voorkomen. Immers, de commissie vroeg heel veel 
aan ons. Het feit dat wij veel gebruik maakten van interviews, groepsgesprekken en 
surveys, maakte tijdige afronding ook kwetsbaar. Dat stond of viel immers met de 
medewerking van betrokkenen. 

 3.3.2 Rol van de secretaris en het WODC

De rol van het WODC in de fase van uitvoering van het onderzoek was die van contact 
leggen met en toegang faciliteren tot respondenten en documentatie. Het WODC zou 
zorgen voor een introductie van de onderzoekers. De secretaris van de commissie zou 
overleg starten met de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, bureau regioburge-
meesters, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.NU) en het Genootschap 
van burgemeesters (NGB) voor afstemming, voorbereiding en introductie van het onder-
zoek. Daartoe wordt ook een brief door Kuijken gemaakt. De commissie zou op voorhand 
bij iedereen aankondigen dat het onderzoek eraan komt en vragen om medewerking. 
Ten slotte zegde het WODC toe een bestand te maken met alle emailadressen die nodig 
waren voor de landelijke enquête. Ook zou het WODC ondersteunen bij het aanleggen 
van een bestand van emailadressen voor het verspreiden van de internetenquête. 

Om onderzoeksoverlast zoveel mogelijk te beperken nam het WODC op zich de inter-
views met dezelfde actoren binnen de verschillende deelonderzoeken te synchroniseren. 
Ook nam het WODC zich voor om informatie uit de verschillende deelonderzoeken die 
ook relevant was voor andere deelonderzoeken te verspreiden onder de onderzoekers 
Daar is overigens weinig tot niets van terecht gekomen; onder meer als gevolg van 
enorme tijdsdruk. Ook het feit dat niet alle externe partijen enthousiast op ons onderzoek 
zaten te wachten, hielp niet echt bij het snel leggen van contacten en het afstemmen 
van de onderzoeken.

Onze landelijke enquête richtte zich op (regio)burgemeesters, (hoofd)officieren van 
justitie, chefs van basisteams en districtschef van de Nationale Politie en raadsleden 
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met politie in hun portefeuille. Een conceptvragenlijst werd voor advies voorgelegd 
aan contactpersonen met wie het WODC het contact had gelegd: Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters, bureau regioburgemeesters, de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Dat leidde in een 
aantal gevallen tot aanpassingen (aanvullingen precisering, correcties, inkortingen). 

Uiteindelijk is besloten om de vragenlijst uit te zetten via de organisaties van de res-
pondenten, en niet via het WODC. Dit is gedaan om zoveel mogelijk respondenten 
ertoe te bewegen de vragenlijst in te vullen, dus met de bedoeling de respons zo groot 
mogelijk te maken. Bovendien bleek het moeilijk voor het WODC op een andere wijze 
dan via deze organisaties aan de emailadressen te komen. 

Bij de vragenlijst ging een brief van de voorzitter van de Commissie Evaluatie Politiewet 
2012 en een verzoek van de betrokken organisatie om de vragen snel en nauwkeurig 
te beantwoorden. 

Het WODC vervulde wel effectief de rol van secretaris van de commissie en van ‘go-
between’ tussen commissie en onderzoekers. De communicatie verliep via de secretaris. 
Er was geen direct contact tussen onderzoekers en begeleidingscommissie. De secretaris 
stelde zich coöperatief op richting onderzoekers en heeft veel moeite gedaan om ingan-
gen te vinden voor ons veldonderzoek (zie hieronder). 

 3.3.3 Samenwerking en vertraging

Zoals vooraf al werd gevreesd, hebben wij in de loop van dit onderzoek te maken gehad 
met vertraging, die her en der de voortgang van ons onderzoek dreigde te frustreren.29 
Dat gold in de eerste plaats voor de landelijk enquête. De vragenlijst onder burgemeesters 
werd ‘door omstandigheden’ pas op 26 januari verstuurd. Regioburgemeesters hadden 
veel tijd nodig om de vragenlijst in (te laten) vullen. De respons onder raadsleden 
bleef in eerste instantie ver achter bij de verwachting. Het bleek dat raadsleden in die 
periode al vijf verzoeken hadden gekregen om aan een enquête mee te werken. Pas na 
een reminder kwam de respons binnen. Bij de Nationale Politie werd de vragenlijst 
verspreid via de eenheden zelf. Dat had de staf zo geregeld. Het leidde tot aanzienlijke 
verschillen in tempo. Hetzelfde gold voor het Openbaar Ministerie. Binnen het OM 
werd de vragenlijst op een vergelijkbare wijze uitgezet; via het Parket-Generaal naar 
de parketten ter verspreiding onder hoofdofficieren en gebiedsofficieren. De reactie 
van onze contactpersoon bij het OM op de ontstane vertraging luidde: ”Sorry voor de 
vertraging, maar ik moet er echt continue achteraan, anders krijg ik niks…” Het kostte 
daarnaast veel tijd om te achterhalen hoeveel vragenlijsten waren uitgezet en hoeveel 
ingevuld waren geretourneerd. 

Achteraf bleek dat soms de verkeerde mensen de vragenlijst hadden ingevuld (de 
Landelijk Eenheid van de politie was bijvoorbeeld niet betrokken bij de enquête, maar 

29 Dat dat uiteindelijk niet gebeurde, hangt ook samen met de keuze voor het tegelijkertijd benutten van ver-
schillende onderzoeksmethoden (triangulatie). Dat bood de mogelijkheid om bij vertraging in een onderdeel 
van het onderzoek – bijvoorbeeld in het surveyonderzoek – door te werken aan het voorbereiden of uitvoeren 
van andere delen van het onderzoek – bijvoorbeeld het diepteonderzoek. Onbedoeld maakt triangulatie dus 
ook wat minder kwetsbaar voor vertraging. 
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kreeg wel vragenlijsten toegestuurd). Deze respons hebben we niet gebruikt voor de 
analyse.

Een gevolg van de vertraging was ontkoppeling van de bevindingen van de enquête en de 
landelijke focusgroep en de vervolggesprekken in drie politieregio’s, zoals oorspronkelijk 
de bedoeling was (”niet de koninklijke weg, maar praktisch onvermijdelijk” volgens de 
begeleidingscommissie). 

Als gevolg van de vertraging die was opgetreden, schoof uiteindelijk toch de aanvangsda-
tum van de casusonderzoeken op. Daarmee kwam de beoogde deadline voor oplevering 
van ons eindrapport in gevaar. Dit berichtten wij ook aan onze begeleidingscommissie. 
De commissie vroeg ons daarop om een ‘plan b’. Wij boden aan medio-eind juni 
voorlopige conclusies aan te bieden gebaseerd op informatie die we op dat moment uit 
de verschillende deelonderzoeken zouden kunnen halen. De aanvullende gesprekken 
zouden we dan meer bescheiden doen, in de vorm van enkele interviews per eenheid. 
Zo een benadering deed meer recht aan het idee van ‘spiegelcases’. Een definitieve 
versie van het rapport zou dan later volgen.

De staf van de Nationale Politie had zich de rol van intermediair toebedeeld tussen 
de onderzoekers en het politieveld. Dat heeft niet goed gefunctioneerd. Van bewuste 
obstructie lijkt geen sprake, wel van gebrek aan gevoel van urgentie, een zekere vrij-
blijvendheid en terughoudendheid bij de staf in het daadwerkelijk aanspreken van 
de eenheden om mee te werken aan dit onderzoek. Als gevolg van deze gebrekig 
functionerende coördinatie trad (verdere) vertraging op. Het legde ook de ietwat precaire 
relatie bloot tussen (decentrale) eenheden en (landelijke) staf. Binnen de Nationale 
Politie bestond blijkbaar onduidelijkheid over de rol van de eenheden en van de staf: 
over wie nu precies waar verantwoordelijk voor was in de contacten en de afspraken met 
de onderzoekers. Duidelijk is ook dat er bij de staf vrees bestond voor onderzoekoverlast 
voor de politie. Dat is ook het beeld dat leeft bij de commissie. “De politie wordt overbevist, 
in de zin van allerlei evaluaties, meekijken en dergelijke. (..) Ik heb het nooit vertaald als 
strategisch gedrag, maar in termen van overbevissing en druk, druk, druk”.30

 3.3.4 Rapportage en ‘rondje langs de velden’

Op 27 juni 2017 leverden wij de commissie een samenvattende rapportage van ons 
onderzoek, die zich beperkte tot de hoofdlijnen van het onderzoek en de belangrijkste 
conclusies. Op 5 juli 2017 berichtte de secretaris ons dat de commissie ‘met belangstel-
ling kennis had genomen’ van ons samenvattende rapport. Zij had wel een aantal 
aanvullende vragen. Deze zijn toen telefonisch doorgenomen.31 Voorts gaf zij aan dat 
onze planning en die van de commissie op elkaar moesten worden afgestemd. 

30 De vrees voor overlast als gevolg van (te) veel onderzoek leeft nog steeds. Vergelijk ook het redactioneel van 
Van Hoorn (2017) in het Tijdschrift voor de Politie.

31 Met het fenomeen ‘aanvullende vragen’ van de kant van de begeleidingscommissie werden wij meerdere 
keren geconfronteerd in de loop van dit onderzoek. Bijvoorbeeld in aansluiting op een werkbezoek van de 
commissie aan Maastricht – over het fenomeen van bestuurlijke portefeuillehouders, welke varianten er 
waren, of dit goed functioneerde e.d. Voorts over de rol van het OM, de rol van de districtscolleges en de 
verdeling van wijkagenten. Andere aanvullende vragen hadden betrekking op de positie van de wethouder 
veiligheid in de driehoek en het vastleggen van de rolverdeling in de driehoek en de verantwoordelijkheden 
en mogelijkheden van burgemeesters in de wet. Weer andere vragen gingen over art. 4 Politiewet 2012, de 
politietaken van de KMAR en of dit wel was meegenomen in het onderzoek. Ergens aan het eind van de 
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De commissie wilde eind september rapporteren aan de minister. Het rapport zou ook 
de deelstudies bevatten, als zelfstandig onderdeel, niet als bijlage. Deze planning bleek 
uiteindelijk echter niet haalbaar en werd bijgesteld. Volgens de bijgestelde planning zou 
de commissie nu op 16 november haar advies en de onderliggen stukken aanbieden 
aan de nieuwe minister van Justitie & Veiligheid die in oktober aan was getreden als 
lid van het kabinet Rutte III. 

Op 14 september 2017 berichtte de secretaris ons dat de “commissie stug doorwerkte 
aan een eindrapportage op basis van de deelstudies”. Die deelstudies wilde de commissie 
onder embargo voorleggen aan de Nationale Politie en het Directoraat Generaal Politie 
(DGPOL) van het ministerie, met het verzoek om binnen een week te reageren op 
eventuele feitelijke onjuistheden. Ons werd gevraagd deze opmerkingen te verwerken 
en “daar waar je dat niet doet dit te beargumenteren”. De begeleidingscommissie stelde: 
“In de kern staat het rapport maar de suggesties kunnen jullie wellicht wel benutten. Jullie 
kunnen je voordeel ermee doen (om) de tekst nog her en der wat bij te stellen”.

Een dergelijke terugkoppeling was vooraf niet voorzien. Wel hadden wij zelf al onze 
casestudies van de eenheden Den Haag en Zeeland – West-Brabant voor fact checking 
voorgelegd aan enkele respondenten. De bedoeling van de commissie was ‘harmonisatie 
van teksten’ en afstemming van de eindtekst op die van de deelonderzoeken. Zij wilde 
immers zo dicht mogelijk blijven bij de teksten van de deelstudies (zie terug). 

Vooraf hadden we het beeld met dit onderzoek in een politiek-bestuurlijk en amb-
telijk mijnenveld te moeten opereren. Dit was mede reden om het vanuit meerdere 
invalshoeken en met behulp van verschillende methoden en technieken in te steken. 
Dit rondje ‘langs de velden’ was een kritiek moment. Was dit louter een controle op 
feitelijke onjuistheden of ook een poging tot beïnvloeding van de resultaten, die verder 
ging dan louter fact checking? 

De reacties waren nogal uiteenlopend. De Nationale Politie benadrukte dat het in 
dit onderzoek niet om feiten ging maar vooral om meningen en percepties van res-
pondenten, die ook nog eens onvoldoende waren ‘gewogen’ naar de posities van de 
respondenten.32 Ook werd benadrukt dat de Nationale Politie nog maar net was begon-
nen en dat een aantal gesignaleerde ontwikkelingen niet zozeer met de Nationale Politie 
te maken had. Of juist wel met de Nationale Politie maar niet met de Politiewet 2012. 
Wij hebben dergelijke reacties voor kennisgeving aangenomen.

De reactie van ambtelijk Veiligheid & Justitie (DGPOL) was gedetailleerd en voor een 
groot deel gericht op correctie, aanvulling en precisering van feiten (onder meer wat 
betreft de Politiewet 2012 en specifieke bepalingen hierin). Bijna alle suggesties en 
correcties van DGPOL hebben we overgenomen. Voor een beperkt deel ging het ook 
om kanttekeningen bij interpretaties en conclusies die je daaraan verbindt. 

looptijd van ons onderzoek meldden de commissarissen van de Koning zich bij de commissie. Zij waren 
niet meegenomen in het onderzoek. De begeleidingscommissie kwam hiermee ook bij ons. Ons voorstel 
voor een kort aanvullend onderzoek in hun richting werd uiteindelijk niet gehonoreerd. Uiteindelijk lieten 
de commissarissen een eigen onderzoek doen, dat ze aan de commissie aanboden (Wiegant, 2017). Ook 
de Nationale Politie wilde in een eerder stadium dat meer politiechefs in de enquête werden betrokken. 
Dat hebben we ook niet gedaan. Hetzelfde geldt voor locoburgemeesters. Dat hebben we ook niet gedaan. 

32 Dit lijkt op een klassieke verdedigingsstrategie van organisaties, indien onderzoeksresultaten niet ‘in de 
smaak vallen’ (vgl. Köbben & Tromp, 2004).
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Een voorbeeld uit de reactie van DGPOL. Wij hadden de volgende passage opgenomen: 
“Verlies van invloed op beheer zou burgemeesters beknotten in hun gezagsrol en sturing op 
politie-inzet doen verliezen, vooral in kleine gemeenten”. DGPOL stelde dat: “De kleine 
burgemeesters hadden geen beheer in het regionale politiebestel. Met de Politiewet 2012 is 
juist in de wet opgenomen dat in de driehoek afspraken worden gemaakt over de inzet van 
de politie (art. 23 lid 2)”. Wij hebben hierop onze oorspronkelijk passage veranderd in: 
”Het beheer is nu immers landelijke belegd, waar in het regionale bestel het beheer lag bij de 
korpsbeheerder die de instemming nodig had van (een meerderheid van) alle burgemeesters, 
ook de kleine dus, in het regionale college. Burgemeesters staan nu verder af van het beheer”.
Nog een voorbeeld. In eerste instantie stelden wij: ”Vooral de eerste minister van V&J 
bemoeide zich graag en gretig ook met de inhoud van het politiewerk, ook los van de door hem 
te stellen landelijke prioriteiten”. DGPOL vond dit geen wetenschappelijke kwalificaties, 
welke onderbouwing was hier voor? Wij hebben dit als volgt aangepast: ”Vooral de eerste 
minister van V&J bemoeide zich regelmatig (‘graag en gretig’, volgens een respondent) ook 
met de inhoud van het politiewerk, ook los van de door hem te stellen landelijke prioriteiten”. 

De reactie van bureau regioburgemeesters was uitgebreid, maar vooral zakelijk en 
inhoudelijk. De feitelijke correcties hebben we dankbaar overgenomen. Dat geldt ook 
voor de reacties van het OM. Die reacties waren overigens aanzienlijk minder uitgebreid. 

Het rondje ‘fact checking’ heeft hier en daar wel degelijk geleid tot aanpassingen, 
aanvullingen, correcties en preciseringen. Van ‘fact checking’ was in de reactie van de 
Nationale Politie maar ten dele sprake en dan in nogal algemene bewoordingen. 

De aanpassingen – maar ook de suggesties die we niet overgenomen hebben – zijn gede-
tailleerd uitgelegd aan de begeleidingscommissie en verwerkt (of niet) in het definitieve 
rapport dat op 27 oktober werd aangeboden. Van de extra tijd die we kregen hebben we 
ook gebruik gemaakt het rapport nog eens geheel door te lopen op type- en spelfouten 
en de beschrijving van de casus Den Haag aan te passen. De begeleidingscommissie 
heeft onze aanpassingen en de uitleg daarvan zonder verdere opmerkingen geaccepteerd. 

 4. Resultaten en doorwerking 

De commissie heeft een geheel eigen en uitgebreid traject opgezet om zich een beeld 
te vormen van de praktijk van het nieuwe politiebestel in de vorm van gesprekken, het 
bijwonen van overleg en werkbezoeken aan de eenheden. Dat roept de vraag op hoe 
deze ’indrukken’ zich verhouden tot de uitkomsten van de deelonderzoeken en hoe 
de commissie is gekomen tot een weging wat wel en wat niet en op welke wijze op te 
nemen in haar eindverslag. In hoeverre is sprake van correct gebruik van uitkomsten, 
van selectief gebruik maken van uitkomsten of van weglaten van uitkomsten, wat kan 
leiden tot bias in het beeld dat de onderzoeken hebben opgeleverd? 

Het uiteindelijke oordeel van de commissie: ”Is tot stand gekomen door de conclusies van 
de deelonderzoeken door te nemen, te ordenen en te synthetiseren en deze te combineren met 
uitkomsten van de werkbezoeken en de klankbordgroep sessies”’ (Commissie, 2017, p. 21). 
Maar de deelonderzoeken waren leidend. ”De onafhankelijke onderzoeken waren leidend 
en we hebben geverifieerd of we dit herkenbaar terugzagen in de werkbezoeken en gesprekken” 
(Interview). Volgens de commissie lieten de resultaten van de deelonderzoeken en hun 
eigen conclusies op basis van de werkbezoeken een duidelijk rode draad zien. ”Ik kan 
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mij nergens een grote discrepantie herinneren zo van: wij hebben a gehoord en de onderzoekers 
komen met b aanzetten”.

Ons beeld van de doorwerking van ons deelonderzoek in het eindrapport van de com-
missie is hetzelfde als dat van de commissie. We zien veel terug van onze bevindingen 
en observaties. Bijvoorbeeld waar het gaat om de zich ontwikkelende rol van het LOVP, 
de zwakke sturing door het OM of de beperkte lokale politiek-bestuurlijke sturing. De 
geïnterviewde commissieleden zijn heel stellig over de doorwerking van ons rapport: 
“Het was essentieel voor ons’. (..) ‘Voor de politie heeft jullie deelonderzoek veel betekenis 
vanwege de rijke opbrengst over het hele domein van de governance”. Bovendien constateren 
ze dat onze bevindingen ook door het veld herkend worden. Naar aanleiding van overleg 
met de VNG commissie Bestuur en Veiligheid constateerde een gesprekspartner: “ al 
die punten die uit jullie domein komen, worden allemaal herkend”.

De conclusies en de aanbevelingen heeft de commissie uiteindelijk zelf geschreven, 
anders dan in het geval van de evaluatie Oost-Nederland, die de commissie met alleen 
een oplegnotitie van twee pagina’s doorstuurde naar de minister. De voorzitter en andere 
leden van de commissie hebben in de eindfase van het slotrapport in een aantal gremia 
(bestuur, departement, OM, politie) conclusies en aanbevelingen gedeeld om partijen 
voor te bereiden op het eindrapport, zodat niemand er door verrast zou worden. Er 
is niet onderhandeld over de inhoud, volgens de commissie. “Er heeft geen interactie 
plaatsgevonden in het maken van de aanbevelingen of in het uittesten ervan. Dat had best 
gekund, als we meer tijd hadden gehad”.

Voor stellige uitspraken over doorwerking van conclusies en aanbevelingen uit het 
rapport is het misschien nog wat te vroeg. Maar over de ontvangst van haar rapport 
in het veld, is de commissie redelijk positief. De rode draad in het rapport wordt door 
partijen herkend, volgens de commissie. De rode draad is dat het stelsel van Nationale 
Politie bestaansrecht heeft, maar dat het doorgeschoten is, qua centrale sturing en 
dat het beter moet. ”Het moet een stelsel zijn waarin je allerlei inherente spanningen van 
centraal en decentraal, beheer en gezag, bestuur en verantwoordelijkheid, geconcentreerd en 
gedeconcentreerd een plek geven. Dat is doorgeschoten. Beheer is dominant aan het gezag. De 
politiek verantwoordelijke heeft bijna geen afstand meer tot de professionaliteit van de politie. 
Er moet meer ruimte komen. In de aanbevelingen staat dat de minister meer in de eigenaarsrol 
moet staan en minder in de toezichtsrol”.

De aanbevelingen volgen de lijn die is ingezet met de nota Herijking. De titel van 
het rapport (‘Doorontwikkelen en verbeteren’) geeft de richting aan. Niemand zit te 
wachten op een volgende stelselwijziging. De voorzitter: ‘Een van de reacties die ik kreeg 
was: “Eindelijk een rapport dat aangeeft wat er niet goed is en niet goed is gegaan maar ook 
perspectief biedt op hoe het beter kan.” Dat vond ik interessant. Het tweede dat mij opviel, 
was dat we uiteindelijk de conclusie trekken dat iedereen het heel spannend vond, maar dat 
je het nationale bestel wel in stand moet houden, maar dan moet je het echt verbeteren. Dat 
draagt wel uit om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat hoor je wel bij al die partijen”.

Over de uiteindelijke doorwerking van het eindrapport in de politiek-bestuurlijke besluit-
vorming valt op het moment van afronding van dit artikel – eind april 2018 – nog niets 
te zeggen. De minister van Justitie en Veiligheid zal niet voor mei 2018 – en mogelijk 
nog later – met een kabinetsreactie op het rapport komen. Van dat standpunt en van 
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het debat daar over zal veel afhangen. Aan voorspellingen over de uitkomst kunnen en 
willen we ons niet wagen

 5. Slot: leermomenten

 5.1 Inleiding 

Een langjarig evaluatieproces, als dat uitgevoerd door de commissie Kuijken, is niet 
iets dat aan het begin volledig te overzien valt. Laat staan dat het volledig te plannen 
valt. Het is in menig opzicht een keuzeproces: blijven we zo dicht mogelijk bij de 
bedoelingen van de wetgever of interpreteren we onze opdracht ruimer, wat doen we 
zelf en wat laten we door anderen onderzoeken, in hoeverre houden we rekening met 
de vertraging in de invoering van het nationale bestel, etc. Met dat type vragen is de 
commissie voortdurend geconfronteerd. In menig opzicht was het evaluatieproces 
ook een leerproces. Wijs geworden door eerdere ervaring maakte de commissie in een 
volgende stap van het proces ietwat andere keuzen.

Wat in den brede voor het totale evaluatieproces gold, gold ook voor onderdelen daarbin-
nen, zoals voor ons deelproject. Niet alles was te voorzien. Niet alles bleek planbaar 
en werkendeweg moest soms aangepast en bijgesteld worden. Ook de grote tijdsdruk 
waaronder én de commissie én wij moesten werken leidde soms noodgedwongen tot 
improvisatie en bijstelling van ambities. 

In deze slotparagraaf zetten we een aantal belangrijke leerervaringen op een rij. 

 5.2 Gemis

Gegeven de grote invoeringsproblemen waarmee het proces invoering Nationale Politie 
te kampen heeft gehad, valt het te betreuren dat bij deze bestelwijziging – anders dan bij 
de vorige – geen flankerend onderzoek naar het proces zelf is gedaan.33 De commissie 
stelde zich, op goede gronden, op het standpunt dat dit niet tot haar taakopdracht 
behoorde. Toch blijft het een gemis. Onduidelijk blijft – omdat de evaluatie zich daar niet 
op richt – in hoeverre de grote problemen die zich voordeden te wijten zijn aan te hoge 
ambities34, aan de samenloop met bezuinigingen en herziening van het functiehuis, 
aan onderschatting van de invoeringsproblematiek of aan problemen inherent aan het 
nieuwe bestel. 

 5.3 Tijd als probleem

Bij evaluaties van wetgeving en beleid speelt politiek ongeduld vaak een belangrijke 
rol. Vrijwel elke evaluatie komt daardoor te vroeg.35 Ook bij deze evaluatie speelt dat 
probleem. De evaluatie van de eenheid Oost-Nederland was, ook in de ogen van de 
commissie, een haastklus36; door het parlement afgedwongen en door de minister – al 
te gemakkelijk – toegezegd. 

33 Zie opeenvolgende studies van het (toenmalige) IVA: Gooren 1993 en 1995. Zie ook Cachet, e.a. 1994.
34 Cf. Terpstra & Gunther Moor, 2012.
35 Vergelijk Ringeling in dit nummer.
36 Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer kwam zelfs een amendement van A. Kuiken aan 

de orde waarin werd gevraagd de totale evaluatie na drie jaar plaats te laten vinden. Dat amendement werd 
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Juist daarom valt het op dat de commissie in haar reflectie op de eerste evaluatie niet 
besloten heeft krachtig(er) bij de minister aan te dringen op temporisering van haar 
opdracht. Na de door minister Van der Steur geëntameerde temporisering van het 
(verdere) invoeringstraject37 zou het voor de hand hebben gelegen het evaluatie traject 
dienovereenkomstig aan te passen. 

Dat dat wenselijk zou zijn (geweest) blijkt ook uit de uiteindelijke conclusie(s) van de 
commissie dat een definitief oordeel over effecten nog niet mogelijk is en dat nieuw 
onderzoek over vijf jaar wenselijk is: “De implementatie van de wet is op dit moment – 
november 2017 – dus onaf. (…) Dat betekent dat de commissie onmogelijk nu al een eindoordeel 
kan vellen” (p. 9). 

 5.4 Inperking van het onderzoek (en toch ook niet)

De commissie heeft er voor gekozen bij haar eigen verkenningen en de uit te besteden 
onderzoeken dicht bij de wet, het wetgevingsproces en de daar geformuleerde doelen 
te blijven. Op zich is dat een begrijpelijke keuze. Maar, het is ook een keuze die con-
sequenties heeft. 

Enerzijds betekent het dat veel niet onderzocht is, wat de commissie her en der op 
stevige kritiek is komen te staan.38 Anderzijds betekent het dat soms (te) veel onderzocht 
is. Voor de evaluatie Oost-Nederland betekende het te veel tijdsdruk, te veel vragen en 
accent op een thema – de grootte van de eenheid – dat in de praktijk niet of nauwelijks 
meer speelde; al was het maar omdat betrokkene dat debat hadden opgegeven. 

Voor de latere deelonderzoeken betekende het een veelheid aan – vaak nog al uiteenlo-
pende – vragen. Zo uiteenlopend en zo omvangrijk vaak dat de commissie er uiteindelijk 
mee kon leven dat sommige vragen niet of nauwelijks door de onderzoekers meegeno-
men werden; internationale politiesamenwerking bijvoorbeeld in ons deelonderzoek.

Misschien heeft de commissie de onderzoekers voor de deelonderzoeken ook willen 
uitdagen om zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Dat dat niet in alle gevallen 
haalbaar was, werd uiteindelijk geaccepteerd.

 5.5 Machtig en machteloos

Het gekozen evaluatie model – een door de minister van V&J ingestelde onafhankelijke 
commissie die onderzoek uitbesteedt, zelf veldwerk doet en uiteindelijk rapporteert – 
heeft voor- en nadelen.39 Het belangrijkste voordeel is ‘ de zwaarte’ van de commissie: 
“Ook de samenstelling van de commissie speelde een rol. Kijk naar de namen, Kuijken, 
Sorgdrager, Van Uhm. Wie gaat deze mensen zeggen wat ze moeten opschrijven en vervolgens 
denken daar mee weg te komen” (Interview). 

verworpen. Kamerstukken II 2011 – 2012, 30 880, nr. 31.
37 Herijkingsnota, 2015. 
38 Zie in dit nummer van Cahiers onder meer de bijdragen van Ringeling en Terpstra.
39 Bij de evaluatie van het regionale bestel indertijd werd voor een ander model gekozen. Zie voor een verge-

lijking de bijdrage van Ringeling in dit nummer.
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Het belangrijkste nadeel van het model is dat de commissie maar in beperkte mate greep 
houdt op onderzoek dat ze uitbesteedt: “bij elke vorm van aanbesteding geldt dat als je het 
besluit hebt genomen, word je de gevangene van degenen aan wie je de opdracht hebt gegeven. 
De principaal is de gevangene van de agent” (Interview). Voor de commissie speelde dat 
sterk bij de evaluatie Oost-Nederland. “We hebben ervan geleerd dat in de grote evaluatie 
de regie veel professioneler moest zijn”, constateert de voorzitter. In de praktijk betekende 
het dat commissieleden – in duo’s – de deelonderzoeken veel intensiever hebben gevolg 
en begeleid dan eerder de evaluatie Oost-Nederland.

 5.6 Rol van de blauwdruk

Binnen de commissie leefden verschillende opvattingen over wat goed evaluatie 
onderzoek is. Het eerste project – de door Gabriele Jacobs e.a. opgestelde Blauwdruk 
(Jacobs, 2014) is een exponent van de meer formeel-klassieke opvatting over evaluatie-
onderzoek.40 Duidelijk is dat de Blauwdruk, in wat volgde, niet of nauwelijks meer een 
rol heeft gespeeld. Zelfs niet in het vervolgonderzoek – de evaluatie van de eenheid 
Oost-Nederland – dat onder regie van Jacobs zelf plaats vond (Jacobs, e.a., 2015). 

Dat de Blauwdruk zo weinig impact had op het vervolgonderzoek is ook wel begrijpelijk. 
Het was van meet af aan een (te) vaag project; zie de geciteerde formuleringen inzake 
beleidslogica en doel-middelrelaties. De voorgestelde schema’s voor het vervolg van de 
evaluatie muntten uit door complexiteit in plaats van te verduidelijken. Bovendien bood 
de lijst met 1763 variabelen andere onderzoekers geen houvast bij het vormgeven van 
hun onderzoeken. Zelfs niet na een manmoedige poging tot indikken en clusteren door 
het secretariaat van de commissie Kuijken. In de aanbesteding van de deelonderzoeken 
voor de hoofdevaluatie van de commissie wordt dan ook niet meer dan plichtmatig 
naar de Blauwdruk verwezen. De (mogelijke) onderzoekers worden geacht inspiratie 
op te doen uit de Blauwdruk, zonder dat ze deze leidraad in detail hoeven te volgen.41 

 5.7 Ontvangst eerste evaluatie. Breuk of leermoment?

De geïnterviewde commissieleden benadrukken herhaaldelijk en in vele toonaarden 
hoe leerzaam de ervaringen met de evaluatie van de eenheid Oost-Nederland voor de 
commissie zijn geweest. Dan gaat het niet alleen om de eerder aangegeven bijeenkomst 
met deskundigen. Het gaat ook om het intensiveren van de onderzoekbegeleiding vanuit 
de commissie, om het toevoegen van een vijfde deelonderzoek en om de wijze waarop 
de commissie haar deelrapport presenteert. 

Een ander leeraspect betreft de wijze waarop de commissie uiteindelijk gerapporteerd 
heeft. “… de keus om als commissie zelf een stuk te schrijven in onze eigen stem, is eigenlijk 
pas relatief laat in het proces genomen, als rechtstreeks gevolg van de ervaringen met de eenheid 
Oost. Dat was niet vanaf het begin de insteek.”

Toch wil men niet echt van een breuk spreken: “We zijn gebleven bij: we evalueren de wet 
en we hanteren de beleidstheorie. Alleen zijn we van een barokke beleidstheorie overgegaan 
naar een hanteerbare”. 

40 Zie hierover verder Ringeling in dit nummer. 
41 Offerte WODC ‘Politie in balans? – Erasmus Universiteit Rotterdam – Universiteit Leiden. 27 juli 2016, p. 

5. 
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 5.8 Begeleiding

Wat ons (deel)onderzoek betreft kunnen wij concluderen dat de rol van de begeleidings-
commissie in de uitvoering van het onderzoek conform geweest is met haar uitgangs-
punten, dus: vooral ondersteunend, adviserend, ‘meedenkend’ en inhoudelijk, daar waar 
dat werd gevraagd door de onderzoekers, met respect voor de onafhankelijke positie 
van de onderzoekers. Daarbij bleef de focus vooral gericht op het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen en het in de gaten houden van de deadlines van het onderzoek. 
Daar werd in reactie op voortgangsberichten steeds naar gevraagd. Conform haar 
uitgangspunt heeft de commissie de deelonderzoeken ‘benut’ voor haar werk.

 5.9 Evalueren met een commissie

Praktisch gezien heeft onderzoek doen ‘in opdracht van’ in plaats van zelf evalueren, 
voor onderzoekers zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste praktische voordeel is 
het krijgen van toegang tot het veld. Men moet wel meewerken, als de onderzoekers 
hun werk doen namens een zware door de minister ingestelde commissie. Maar zelfs 
dan blijken zich forse weerstanden, belemmeringen en vertragingen voor te doen. Een 
nadeel is dat de onderzoekers niet altijd zelf kunnen regelen hoe en wanneer (!) ze 
toegang tot hun onderzoeksveld krijgen.

Inhoudelijk is er bij deze vorm van evalueren sprake van een kwetsbare balans. Immers, 
niet de onderzoeker maar de commissie trekt in laatste instantie conclusies en formu-
leert aanbevelingen. Zeker wat de conclusies betreft kan geconstateerd worden dat de 
commissie dicht bij de uitkomsten van de onderzoeken is gebleven. Ook door telkens 
in haar eigen rapport expliciet te verantwoorden waar ze zich op baseert. Door de 
originele onderzoeksrapporten integraal bij het eindrapport te voegen, wordt dat ook 
controleerbaar. Dat misschien een enkele conclusie enigszins buiten de scope van de 
deelonderzoeken valt42, doet daar geen afbreuk aan.

Een kritiek moment in onze relatie als onderzoekers met de commissie was het voorleg-
gen van ons concept aan vele betrokkenen. Het daar potentieel aanwezige integriteitspro-
bleem deed zich niet voor. De begeleiders vanuit de commissie accepteerden immers, 
zonder nadere discussie, dat de onderzoekers commentaren, die verder gingen dan 
de correctie van feitelijke onjuistheden, gemotiveerd naast zich neerlegden. Zo werd 
oneigenlijke beïnvloeding effectief voorkomen. 

De commissie heeft zich niet beperkt tot de rol van intermediair. Ze heeft ook eigen 
veldwerk gedaan in de vorm van werkbezoeken, gesprekken en documentenanalyse: 
“is het dan niet verstandig om naast onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, ook zelf eens 
te gaan horen, zien, voelen en meemaken wat er gebeurt in de praktijk” (Interview). Voor de 
commissie waren de eigen verkenningen zowel een middel om draagvlak in het veld 
voor de onderzoeken te creëren als een instrument om de uitkomsten van die onderzoe-
ken zelf beter te kunnen plaatsen. Uiteindelijk waren de onafhankelijke onderzoeken 
leidend in de conclusies die de commissie trok. Van een serieuze discrepantie tussen 
onderzoeksresultaten en eigen bevindingen was nergens sprake.

42 Cf. Terpstra 2018a.
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 5.10 Naar een definitief oordeel?

De commissie stelt in haar rapport (p.19) “(dat) het onderzoek van de commissie nu 
noodzakelijkerwijs een momentopname vormt van een ‘bewegend doel’. Er kan dus geen sprake 
zijn van een omvattende en afrondende evaluatie waarin een finaal oordeel achteraf wordt 
uitgesproken (een zogenaamde summatieve evaluatie)”.

Dat het oordeel van de commissie momenteel niet meer is en niet meer kan zijn dan 
een tussenbalans, delen we. Maar we zijn het ook eens met Terpstra, in zijn bijdrage aan 
dit themanummer, dat opnieuw evalueren over vijf jaar: “deels gebaseerd is op een illusie, 
namelijk dat over vijf jaar er wel rust is rond het politiebestel en dat het dan in een statische 
toestand zou zijn waarbij onderzoek zoals de commissie voor ogen staat wel mogelijk is”. 

Waarom zouden we vijf jaar wachten? Wat nodig is, is onderzoek dat het nationale 
(politie)bestel in zijn ontwikkeling door de tijd heen permanent volgt en analyseert. Denk 
bijvoorbeeld, naast vele andere onderwerpen, aan onderzoek dat de zo cruciale verdere 
ontwikkeling van de basisteams op de voet volgt. Of aan onderzoek naar het verder op 
orde brengen van de informatiehuishouding. En aan onderzoek naar een verstandige 
balans tussen centralisatie en decentralisatie van het beheer of naar vermindering van 
bestuurlijke drukte of administratieve werklast. 

Het zou jammer zijn als politie en gezag hier kansen laten liggen omdat de politie 
onderzoeksmoe zou zijn.43 Meer procesmatig evaluatieonderzoek brengt natuurlijk 
lasten voor politie (en anderen) met zich mee; we zullen dat niet ontkennen. Maar, en 
zeker zo belangrijk, het biedt ook mogelijkheden om ‘tussentijds’ bij te sturen. Precies 
datgene dat we zo node gemist hebben in de eerste jaren van ontwikkeling van het 
nationale bestel. 

Flankerend evaluatieonderzoek past ook uitstekend bij de feitelijke veranderingen en 
aanpassingen in het bestel, die sinds Herijking en sinds het aantreden van de huidige 
korpschef in gang zijn gezet.

Het is, constateren wij, ook anno 2018 een illusie te denken dat het (nationale) poli-
tiebestel de komende jaren een rustig bezit zal zijn. Evaluatieonderzoek kan en moet 
daar terdege rekening mee houden. 
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Arthur Ringeling1

In deze bijdrage worden de evaluaties van Politiewet 1993 en de Politiewet 2012 vergeleken. 
Beide evaluaties komen deels overeen in hun opzet, hun gerichtheid op resultaten en hun 
vroegtijdigheid. Beide kennen vormen van politiek-bestuurlijke bolstering. Er is ook sprake 
van een voortijdige evaluatie die op de prestaties van de wet is gericht in plaats van op de 
implementatieproblemen. Die kenmerken hebben gevolgen voor wat de inzichten die uit de 
evaluatie naar voren komen. De evaluaties verschillen in de veelheid aan onderzoeksinspan-
ningen, gehanteerde onderzoeksaanpak en de rol van de bij de evaluatie betrokken commissie. 
Bepaalde vragen komen niet aan de orde als gevolg van het feit dat in beide gevallen te dicht 
is aangesloten bij de lopende publieke discussie. Het was verstandiger geweest om die afstand 
wat groter te maken teneinde een visie op de organisatie van de politiefunctie te ontwikkelen 
die voortkomt uit de politiefunctie zelf. 

Inleiding

Evaluatie van beleid en wetgeving heeft in bestuurlijke kringen vaak het karakter van 
wat de achterkant van het gelijk zou kunnen worden genoemd. Voor de veranderingen 
in beleid en wetgeving hebben zich uitvoerige discussies voorgedaan, de deelnemers 
daaraan hebben posities ingenomen en verdedigd. Er zijn verwachtingen uitgesproken 
over de zegeningen en drama’s die het nieuwe beleid zullen bewerkstelligen. Nieuwe 
beleidsmaatregelen worden maar al te vaak als Haarlemmerolie aangeprezen: overal 
goed voor en nergens slecht. Evaluatieonderzoeken dienen als een spiegel achteraf. 
Hebben de voorstanders van de nieuwe wetgeving ook gewonnen waar het de resultaten 
van de nieuwe wet betreft? Hebben de door de tegenstanders voorspelde drama’s zich 
voorgedaan? Zijn de zegeningen waarover de voorstanders spraken werkelijkheid 

1 Arthur Ringeling is emeritus hoogleraar Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden 
aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was voorzitter van de begeleidingscommissie van 
de evaluatie van de Politiewet 1993 en werkte onder andere mee aan Van Sluis et al., Contested Police Systems 
(Den Haag, 2013). Recent publiceerde hij Public Administration as a Study of the Public Sphere (Eleven, Den 
Haag, 2017).  
Lex Cachet, Anna van Rooij en drie anonieme reviewers leverden kritiek op eerdere versies van deze bijdrage. 
Ik ben hen zeer dankbaar, want het verhaal is er aanzienlijk beter van geworden. Maar zij zijn niet verant-
woordelijk voor mijn in deze bijdrage naar voren gebrachte opvattingen.
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geworden? Of kunnen de tegenstanders zich beroepen op de standaardformule: “Wij 
hebben altijd al gezegd dat het niet deugde”? 

In deze bijdrage maak ik een vergelijking tussen de evaluaties van Politiewet 1993 
en de Politiewet 2012. De eerste evaluatie mocht ik meemaken als voorzitter van de 
begeleidingscommissie van het evaluatieonderzoek. Op het moment van evaluatie was 
de toen nieuwe Politiewet, die een einde maakte aan het onderscheid tussen rijks- en 
gemeentepolitie, nauwelijks drie jaar in werking. Er waren regionale politieorganisaties 
gevormd het Openbaar Ministerie kreeg er een beheersrol bij en nieuwe institutionele 
constructen als regionale korpsbeheerders, driehoeksoverleg en het korps Landelijke 
politiediensten werden in het leven geroepen. Er bestonden toentertijd twee politiemi-
nisters die ook beiden als opdrachtgever fungeerden. De resultaten van het onderzoek 
dienden er voor de verkiezingen van 1998 te zijn. De rapporten werden dan ook in dat 
jaar gepubliceerd. 

Beide evaluaties komen deels overeen in hun opzet, hun gerichtheid op resultaten en 
hun vroegtijdigheid. In hun probleemstelling sluiten zij aan bij de dominante discussie 
over de politiefunctie en beide kennen vormen van politiek-bestuurlijke bolstering. Er 
is ook sprake van een voortijdige evaluatie die op de prestaties van de wet is gericht in 
plaats van op de implementatieproblemen. Die kenmerken hebben gevolgen voor wat 
de inzichten die uit de evaluatie naar voren komen. Beide evaluaties verschillen in de 
veelheid aan onderzoeksinspanningen, de gehanteerde onderzoeksaanpak en de rol 
van de bij de evaluatie betrokken commissie. Op deze thema’s ga ik in het navolgende 
in. Mijn betoog leidt tot het inzicht dat in beide onderzoeken bepaalde vragen niet aan 
de orde komen als gevolg van het feit dat er te dicht wordt aangesloten bij de publieke 
discussie die op dat moment wordt gevoerd. Mogelijk, zal ik concluderen, was het 
verstandiger geweest om de afstand tot het gevoerde politiek-bestuurlijke debat wat 
groter te maken teneinde beter in de gelegenheid te zijn om een visie op de organisatie 
van de politiefunctie te ontwikkelen die voortkomt uit de politiefunctie zelf. 

Een externe commissie, al hoewel: extern?

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de commissies die bij beide evaluatieon-
derzoeken waren betrokken. In 1997-1998 betrof het een begeleidingscommissie, 
waaraan ook verder geen naam verbonden werd. Die commissie stuurde op de wijze 
waarop het onderzoek vorm kreeg en werd uitgevoerd. Een advies waarin zaken werden 
afgewogen en over hoe het verder moest, werd van haar niet verwacht. Een voorwoord 
van de voorzitter van de commissie in de beide deelstudies volstond. De evaluatie van 
de Politiewet 2012 kent een commissie met een veel meer centrale rol, zowel in de opzet 
van het onderzoek als de beoordeling van de resultaten. Bovendien doet de commissie 
ook zelf onderzoek, trekt ze haar eigen conclusies en verwoordt die in een advies. 

Een belangrijk kenmerk van de evaluatie van de Politiewet 1993 keert in de recente 
evaluatie terug, namelijk de poging tot het minimaliseren van de politiek-bestuurlijke 
risico’s. Het onderzoek moest met waarborgen worden omgeven. In 1997 was zo’n 
waarborg dat niet allerlei onderzoekers en dus buitenstaanders zich met de toekomst 
van het politiebestel moesten gaan bezig houden. Daarom was sprake van een beperkte 
taakopdracht, een nadruk op feitenonderzoek en een begeleidingscommissie waar de 
beide politiedepartementen flink in waren vertegenwoordigd. 
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De eerste waarborg lijkt bij de recente evaluatie minder te spelen, maar het moest voor 
de commissie zowel als de onderzoekers volstrekt helder zijn dat aan het bestel niet 
moest worden gesleuteld. Er moest een wetsevaluatie worden uitgevoerd. Nagegaan 
diende te worden in hoeverre de wet werkte. Dus was het devies: kies leden voor de 
commissie die deels buiten de spraakmakende gemeente van politiewetenschappers 
staan en maak ze duidelijk dat de effecten of liever nog de prestaties van de wet moeten 
worden onderzocht. Daarmee wordt de aandacht niet gericht op de wijze waarop de 
politieorganisatie functioneert of hoe de politiefunctie wordt uitgeoefend (vgl. Fijnaut, 
2015). Kies ook onderzoekers en onderzoeksbureaus voor wie zo veel mogelijk hetzelfde 
geldt. De centrale positie van Veiligheid en Justitie mocht geen onderwerp van discussie 
worden en de samenstelling van de commissie toont daar de sporen van. Het laatste 
was in 1997-1998 ook het geval, maar dat was toen veel minder opvallend omdat bijna 
alle leden van de begeleidingscommissie uit hogere ambtenaren bestonden. Op deze 
verschillende wijzen werden de politieke risico’s van de adviezen zo klein mogelijk 
gemaakt. 

De afscherming door het departement van de huidige evaluatie had natuurlijk een 
goede reden. Er was immers door het ministerie van Veiligheid en Justitie een grote 
overwinning behaald in een bureaupolitieke strijd die decennia had geduurd. De rol 
van Binnenlandse Zaken op het terrein van de politie leek uitgespeeld en de vervelende 
kongsi tussen dat departement en de ‘gezaghebbende’ burgemeesters werd opgeblazen. 
Die overwinning kreeg op twee manieren vorm, een overdaad aan bevoegdheden voor 
de minister van Justitie (zie Borstlap 2016) en een enorme centralisatieslag van beheer, 
beleid en intern gezag binnen de politie. 

De ironie van het verhaal is dat beide keren de intentie maar gedeeltelijk slaagt. In 
1998 brengen de onderzoekers van het diepteonderzoek (Rosenthal e.a. 1998) op eigen 
rekening een schets voor een ander bestel uit, een schets die overigens opvallend veel 
lijkt op wat in de wet van 2012 wordt gerealiseerd (vgl. Rosenthal, Muller en Bruinsma, 
1998). Ja, vraag bestuurskundigen iets te onderzoeken en je krijgt de adviezen er al of 
niet gratis bij. En in het advies van de commissie die Politiewet 2012 evalueerde, wordt 
aangeraden om de positie van de minister in het politiebestel minder sterk te maken, 
een advies dat al eerder door bijvoorbeeld In ’t Veld (2015) en Borstlap (2016) was 
gegeven en dat strijdt met wat de overwinnaars in de bureau-politieke strijd beoogden. 
Anders gezegd, het blijkt moeilijk om initiatieven van andere actoren tegen te houden 
hoe graag men dat op een departement of als bestuurder ook wil.

Voortijdig

De commissie die de Politiewet 2012 evalueert, de commissie-Kuijken, komt met 
wat als een tussenbericht kan worden beschouwd. Wie een beetje verstand heeft van 
wetsevaluatie, verbaast dat niet. Want het realiseren van grote beleidsveranderingen 
kost tijd. En dat is zeker het geval als het gaat om een van de grootste reorganisaties 
die de publieke sector in ons land heeft gekend. Heel verstandig zegt de commissie: 
wij zouden die evaluatie over vijf jaar nog een keer moeten doen. En mogelijk nog eens 
vijf jaar daarna opnieuw, zou mijn advies zijn. Mogelijk kunnen we dan iets meer over 
de effecten van de nieuwe wet zeggen dan nu het geval is. 
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Gegeven de korte doorlooptijd had de commissie ook kunnen overwegen de evaluatie 
van effecten op dit moment even te laten voor wat zij is en de minister duidelijk te 
maken dat er op dit moment over die effecten nog maar weinig verstandigs is te zeggen. 
Evaluatie gaat immers, zoals ik eerder schreef, over de achterkant van het gelijk. Maar 
er is nog helemaal geen sprake van een achterkant. Integendeel, met de komst van 
nieuwe ministers van Veiligheid en Justitie en een nieuwe korpschef zijn een flink 
aantal paaltjes van plaats veranderd, zoals ook uit het advies van de commissie blijkt. De 
meest heldere effecten die in de verschillende deelonderzoeken worden geconstateerd 
zijn niet zozeer effecten van de wet, maar van beleid dat al eerder was ingezet en door 
de wetgever in de Politiewet 2012 is geplakt. ‘Verstandiger met regels omgaan’ moge 
als voorbeeld van een dergelijk beleidsprogramma dienen: het programma bestond al 
voor dat de wet tot stand kwam. 

Verstand van evaluatieonderzoek lijkt bij de wetgever niet het sterkst ontwikkeld. In de 
Politiewet 2012 is bepaald dat na drie jaar een tussenevaluatie zou worden uitgevoerd 
in de regio Oost-Nederland en na vijf jaar over de wet als geheel. Die bepaling kwam in 
de wet op aandringen van de Kamer en de toenmalige minister zegde dat ruimhartig 
toe. Dat is ook heel begrijpelijk. Want er was nogal wat verzet tegen het wetsontwerp 
en als je als bewindspersoon een mogelijkheid ziet om de wet er door te halen, dan 
doen kleinigheden als evaluatieonderzoeken en momenten waarop dat moet gebeuren 
er weinig toe. Je kunt je de vraag stellen of minister Opstelten (VVD) die evaluatie ook 
zo gemakkelijk toezegde, omdat hij besefte dat vijf jaar een langere termijn zou zijn 
dan zijn politieke tijdshorizon. En de Kamer heeft ongetwijfeld overwogen dat met die 
evaluatiebepaling een stevig controlemiddel op de realisatie van de wet kon worden 
verkregen. Beide typen overwegingen hebben in ieder geval weinig te maken met 
inzichten over de wijze waarop je evaluatieprocessen inricht. 

Een tweede element is de beperking van de scope van de evaluatie. De recente evaluatie 
gaat, zoals de commissie het uitdrukt, over de architectuur van de Nationale Politie. 
Wat daar precies mee wordt bedoeld blijft wat in het vage. Ik mag aannemen dat daar 
in ieder geval het politiebestel en de daaruit voortvloeiende bestuurlijke verhoudingen 
mee worden bedoeld en daarmee stuiten we opnieuw op een overeenkomst met de 
evaluatie van de Politiewet 1993. Tegelijkertijd laat de commissie ook onderzoek doen 
naar de bedrijfsvoering van de politie, door haar aangeduid als de machinekamer van 
de politie. Mogelijk moeten we dat aspect dus als de binnenhuisarchitectuur van het 
politiegebouw beschouwen. De architectuur typering wordt gebruikt om duidelijk te 
maken waar dit onderzoek niet over gaat: er is “…geen omvattende analyse gemaakt van 
het reorganisatieproces als zodanig en de effecten daarvan op het moreel, de verhou-
dingen en de cult(u)ur(en) binnen de politie“ (2017, p. 8). Het laatste valt te begrijpen, 
want als onderzoek was gedaan naar de cultuur binnen de politieorganisatie was nog 
duidelijker geworden dat deze evaluatie veel te vroeg is geschied.

De evaluatie van de Politiewet 1993 kende eenzelfde voortijdigheid als de recente 
evaluatie. Toen moest de wet worden geëvalueerd voor 1998. Die keuze had alles met 
de politieke ritmiek te maken. In dat jaar zouden er immers weer verkiezingen zijn en 
dus de vorming van een nieuw kabinet. En beide politieministers hadden reden om met 
de bestaande wet niet zo gelukkig te zijn. De toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, Dijkstal (VVD), maakte bij voortduring duidelijk dat hij over de politie niets te 
zeggen had en dat hij zoiets onwenselijk vond. De minister van Justitie, Sorgdrager (D66) 
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die bij de recente evaluatie deel van de commissie uitmaakte, leek het inzicht van haar 
departement te delen dat Justitie de volledige zeggenschap over de politie moest krijgen. 
Dat verschil in positie was in die kabinetsperiode niet te overbruggen. Vandaar ook dat 
er een feitenonderzoek, zoals de evaluatie werd aangeduid, moest komen dat voor het 
ene of het andere standpunt mogelijk brandstof kon leveren. Dus geen commissie die 
een advies zou formuleren over de vraag of het anders moest en op welke manier. Een 
begeleidingscommissie van het feitenonderzoek volstond. En de resultaten dienden 
er op vrij korte termijn te zijn. Dat zou nog gevolgen hebben, zoals we hierna zien.

Een derde element dat in beide evaluaties terug is te vinden is het gebruik maken van 
het onderscheid tussen breedte- en diepteonderzoek. En methodologisch gezien zijn er 
goede argumenten aan te voeren voor een dergelijke combinatie van overzicht aan de 
ene kant en diepgaande studie aan de andere kant, zij het dat de keuze in de huidige 
evaluatie wat mager wordt ondersteund. De reden om een dergelijke aanpak in 1997 
uit te voeren was echter ook een pragmatische. De totale evaluatie zou namelijk meer 
gaan kosten dan het bedrag dat gold voor een Europese aanbesteding van het onderzoek. 
Maar het onderzoek stond onder tijdsdruk. Voorzienbaar was dat de tijd nodig om de 
Europese aanbesteding voor elkaar te krijgen er toe zou leiden dat de resultaten te laat 
beschikbaar zouden komen. Een negatie van de procedure van de Europese aanbesteding 
was ook al geen optie omdat de Nederlandse overheid om die reden recent door Brussel 
op de vingers was getikt. Daarom is besloten eerst een breedteonderzoek te laten 
uitvoeren voor een bedrag onder de Europese norm en ondertussen het diepteonderzoek 
Europees aan te besteden. Voor wie het mocht willen weten, er melde zich geen enkele 
niet-Nederlandse onderzoeksgroep, wel een paar adviesbureaus met relatief weinig 
kennis van zaken. 

Een vierde element is dat beide evaluatieonderzoeken daarin overeenkomen dat zij 
zich uitsluitend op het Nederlandse politiebestel en de Nederlandse bestuurlijke ver-
houdingen richten. Een blik op het buitenland of de ons omringende landen (zie Van 
Sluis e.a. 2013) ontbreekt volledig. De vraag wat wij van uit andere politiepraktijken 
dan de Nederlandse kunnen leren, wat typisch een problematiek van de politie is en 
wat aan bestuurlijke verhoudingen in ons land moet worden toegeschreven, komt niet 
aan de orde. Was die vraag wel gesteld dan zou in beide evaluaties meer inzicht zijn 
gekregen in de contextualiteit van de organisatie van de politiefunctie, een inzicht dat 
nu helaas ontbreekt.

Implementatieproblemen

Wie voortijdig wetgeving evalueert, bestudeert een beperkt deel van de effecten van 
de wet, maar vooral overgangs- of implementatieproblemen. Het onderkennen van 
problemen waar het openbaar bestuur met de uitvoering van een wet tegen oploopt, 
kan ook buitengewoon nuttig zijn. Maar dan moet het onderzoek daar ook op worden 
ingericht. Helaas is dat in het recente evaluatieonderzoek nauwelijks het geval. Uitvoe-
ringsproblemen komen wel aan de orde, bij herhaling zelfs. Zij lijken echter eerder een 
vorm van bijvangst dan het beoogde onderzoeksdoel. Dat doet aan de nuttigheid van die 
inzichten niet af, maar die nuttigheid had groter kunnen zijn als het onderzoekstraject 
beter was ingericht. 
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Mijn overwegingen daarvoor zijn de volgende. Een implementatieonderzoek kent een 
aantal kernvariabelen, zoals bedoelingen van het beleid, de vertaling daarvan in de 
betreffende regelgeving, de aangegeven tijdpaden en de financiële middelen die ter 
beschikking staan en in het bijzonder de veranderingen in de werkwijzen van de uitvoe-
rende organisaties als gevolg van het veranderde beleid. Doel van dergelijk onderzoek 
is om na te gaan in hoeverre deze kernvariabelen de uitvoering mogelijk maken en 
waar op korte termijn ingrepen moesten plaats hebben teneinde de uitvoeringssituatie 
te verbeteren. Het uitvoeringsproces, het reorganisatieproces in dit geval, maakt daar 
een essentieel onderdeel van uit. 

Bij implementatieonderzoek richt het onderzoek zich specifiek op de problemen 
waarmee de implementatie van een wet gepaard gaat. Dat betekent voor degenen die 
bij het onderzoek betrokken zijn niet alleen vragen naar implementatie, maar ook naar 
kennis over waar die eventuele problemen zich zouden kunnen voordoen. Daarvoor 
is niet alleen kennis van implementatieonderzoek nodig, maar ook praktijkkennis. 
Die kennis ontbrak op het departement van Veiligheid en Justitie, een departement 
dat toch al voortdurend worstelt met zijn relaties met de grote uitvoeringsorganisaties 
waar het over gaat of direct mee te maken heeft. Het probleem is breder van aard; die 
kennis ontbreekt, als ik de inzichten van een van de formateurs van het recente kabinet 
(Tjeenk Willink 2017) mag geloven, ook bij de politiek. Bij het ontbreken van voldoende 
kennis over implementatieproblemen is er dus een directe koppeling gemaakt tussen 
evaluatieonderzoek en de effecten van de nieuwe wet. Het een impliceerde het ander. 
En helaas heeft de commissie-Kuijken zich niet helemaal aan die aanpak kunnen 
onttrekken. 

Ik refereerde hiervoor aan de uitspraak van de commissie dat zij geen onderzoek had 
gedaan naar het reorganisatieproces. Men kan op basis van het voorgaande zijn twijfels 
hebben over de gerechtvaardigdheid van die keuze. Want als de commissie dat wel 
had gedaan, was misschien een beter zicht ontstaan op het implementatieproces en 
wat daarin fout was gegaan, alsmede op de belemmeringen van de wet om een goede 
politieorganisatie op te bouwen. In een implementatieonderzoek is dus niet de vraag 
aan de orde of het bestel moet worden gehandhaafd en dus ook niet het inzicht van de 
commissie dat zulks het geval moet zijn. Dat is voor de beurt praten. Die vraag komt 
pas aan de orde als het nieuwe bestel een tijd werkt en effecten van het bestel vrij 
stevig kunnen worden vastgesteld. En zoals in enkele van de deelonderzoeken wordt 
geconstateerd, is over die vraag op dit moment weinig te zeggen. 

Het verkeerde been

Helemaal is de commissie-Kuijken de gekozen insteek niet kwalijk te nemen. Want vanaf 
het begin is de commissie op het verkeerde been gezet. Niet allen door het departement 
en door de politiek en de discussie die in die kringen werd gevoerd, maar ook door 
het eerste onderzoek dat in het kader van de evaluatie plaats had. Dat onderzoek werd 
uitgevoerd door de Rotterdam School of Management. De school is verantwoordelijk 
voor zowel wat wordt genoemd de nulmeting als het eerste evaluatie van het nieuwe 
bestel in de regio Oost-Nederland. 

Over de nulmeting kan ik kort zijn: dat is geen nulmeting. Er wordt namelijk niets geme-
ten en ook niet op punt nul. De, wat Duitsers zo mooi noemen, ‘Bestandsaufnahme’ 
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ontbreekt geheel en dat is toch kenmerkend voor een nulmeting. In plaats daarvan wordt 
een theoretisch schema, wat heet een blauwdruk (ja, ze bestaan nog) voor de evaluatie 
opgesteld. Dat gebeurt met behulp van vooral veel Amerikaanse organisatieliteratuur 
en zonder zich ook maar een moment af te vragen of die inzichten een op een naar 
de Nederlandse situatie kunnen worden vertaald. Ook in dat opzicht ontbreekt de 
contextualiteit in het evaluatieonderzoek. 

De commissie spreekt in dit verband (2017, p. 19) over een reconstructie van de beleidslo-
gica. Op zich is dat geen nutteloze activiteit. Integendeel, je kunt er heel wat contradicties 
in beleidsontwerpen mee op het spoor komen. Maar op die uitdrukking is wel wat aan 
te merken, want kennelijk wordt wat de wetgever tot stand heeft gebracht beschouwt 
als een rationeel product. Het is de vraag of je dat zomaar kunt doen bij een product dat 
zozeer het resultaat is van een langdurige politieke-bestuurlijke strijd. Daar kunnen ook 
andere kenmerken dan logica aan kleven, zoals de sporen van verschillen van inzicht, 
van gekunstelde compromissen en uiteenlopende inzichten en de voortdurende neiging 
om een meerderheid voor het ontwerp tot stand te brengen. Zo schrijft de commissie 
(idem, p. 19) dat het ultieme doel van de wet is “…om de condities te scheppen voor 
een efficiënte en doelmatig (sic AR) opererende politie, die kan bijdragen aan een 
veiliger Nederland”. Geen woord over de strijd om de macht, geen enkele referentie 
naar twee departementen die daar decennia met elkaar strijd over hebben geleverd, 
geen woord over een justitiële of maatschappelijke politie en geen enkele referentie 
naar de wenselijkheid van centralisatie of decentralisatie. Beleidslogica is een begrip 
dat past in een opvatting over overheidsbeleid die afziet van de politieke verschillen 
van inzicht, van waardenconflicten en verschillen in posities. Het lijkt een unieke, 
zichzelf rechtvaardigende en niet voor tegenspraak vatbare constructie. Binnen de 
beleidswetenschapen is dat al decennia geen dominant inzicht meer. En met de door 
de commissie geformuleerde centrale doelstelling van de wet wordt de zaak niet beter, 
omdat daarin ook nog eens overwegingen van efficiency de machtsstrijd maskeren. 

In deze voorstudie is de analyse ook nog eens volledig gericht op het registreren van de 
beoogde effecten van de wet. Het verhaal wemelt van de beleidstheorieën, doelbomen 
en doel-middelrelaties. Het onderzoek resulteert in een bijlage met meer dan 1750 
variabelen die betrekking hebben op het politiebestel (Rotterdam School of Management 
2014). Het onderzoek van al die variabelen en de bepaling van hun onderlinge gewichten 
lijkt mij een onderzoeksprogramma op te leveren van enkele decennia. Het is toch 
een beetje merkwaardig dat je zoveel energie en zoveel tijd aan een reconstructie van 
de beleidslogica besteedt terwijl de wereld om je heen verandert. En het hanteren van 
de doel-middelbenadering gaat met een onnozelheid waardoor het lijkt alsof er in de 
voorbije decennia niets in de beleidswetenschap is gebeurd. In de zogeheten nulmeting 
wordt een mega politiek-bestuurlijke verandering is beschreven in bedrijfskundige 
termen. En dan mis je wel iets aan kijk op de politieke en bestuurlijke werkelijkheid, 
om het voorzichtig te formuleren. 

Over de tussenevaluatie in Oost-Nederland zijn ondertussen zoveel kritische woorden 
gesproken en geschreven dat ik niet de behoefte heb daar iets aan toe te voegen. Men 
hoeft het, bijvoorbeeld, niet in alles met de kritiek van Fijnaut (2015) eens te zijn (Als 
men dat doet, loopt men al snel het risico tot het inzicht te komen dat er nog maar een 
politiedeskundige in Nederland over is). Maar zijn kernpunt dat hij de indruk heeft 
dat de onderzoekers nauwelijks begrijpen waar het bij de politie over gaat en wat er 
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in de politiewereld speelt, lijkt niet eenvoudig te weerleggen. Een voorbeeld is dat de 
onderzoekers tot de uitspraak komen dat controle op de politie noodzakelijk is omdat 
de organisatie de zwaardmacht heeft. Betekent dat á contrario dat andere overheids-
organisaties die niet over de zwaardmacht beschikken geen controle behoeven? Arme 
commissie, denk je dan. Want die moet toch met dergelijk onderzoek uit de voeten 
kunnen. Maar het maakt de vraag des te meer klemmend wat de commissie heeft 
bewogen om voor een dergelijk onderzoek te kiezen.

Mijn indruk is dat de commissie ook geprobeerd heeft tot een zekere afstand tot het 
genoemde onderzoek te komen. Zo worden de meer dan 1750 variabelen gereduceerd 
tot 27 onderzoeksvragen, nog steeds een lange lijst en niet in alle deelonderzoeken even 
helder aanwezig, maar die aanpak is in ieder geval beter hanteerbaar. Sporen van het 
doel-middeldenken blijven echter in zowel het advies als in een aantal deelonderzoeken, 
zoals het onderzoek naar de bedrijfsvoering (Van Veldhuisen e.a. 2017), hangen. Pas 
goed wordt met het idee van een stevige effectenevaluatie in deze fase van de ontwik-
keling van het politiebestel afgerekend in het deelonderzoek van Berenschot en enkele 
Delftse onderzoekers (Van Zanten e.a. 2017) die duidelijk maken hoe weinig er over 
de effecten van de wet op dit moment is te zeggen. De belangrijkste geconstateerde 
effecten, schrijven de onderzoekers, zijn al van oudere beleidsmaatregelen die door 
nijvere ambtenaren in de wet blijken te zijn geplakt. Zo’n inzicht schept helderheid, en 
maakt opnieuw de vroegtijdigheid van de evaluatie van de architectuur van de Nationale 
Politie duidelijk. 

Er is ook reden om bewondering te hebben voor het vele werk dat in het kader van deze 
tussentijdse evaluatie is verricht. Al die deelonderzoeken, al die onderzoeksteams lijken 
fors aan de slag te zijn gegaan. Maar de indeling en coördinatie had beter gekund. Nu 
lijkt de deelstudie van het onderzoek naar het politiebestel (Schaap e.a. 2017) en het 
onderzoek naar de inzichten over ‘governance’ (Bekkers e.a. 2017) dicht bij elkaar te 
komen, zo niet te overlappen. Ook blijkt het deelonderzoek naar de bedrijfsvoering van 
de politie (Van Veldhoven e.a. 2017) weinig concreet te worden over de effecten van de 
veranderde bedrijfsvoering, maar zijn de effecten ervan deels te vinden in het onderzoek 
naar de prestaties van het nieuwe bestel (Van Zanten e.a. 2017). ‘Governance’ komt zowel 
aan de orde in de (uitvoerige) deelstudie over ‘governance’ (Bekkers e.a. 2017) als in 
andere deelstudies. Het lijkt er op alsof de indelingscriteria voor de deelonderzoeken wat 
door elkaar lopen, functionele criteria naast organisatorische. Bovendien had het geen 
kwaad gekund als de commissie de inzichten uit de deelonderzoeken wat stelselmatiger 
met elkaar had vergeleken en in het advies duidelijk had gemaakt welke van haar 
inzichten uit welk onderzoek kwamen en tot welke inzichten de commissie zelf was 
gekomen. Met wat nu voor ligt lijkt sprake van een zekere afstand tussen commissie 
en onderzoekers. En dat terwijl sommige leden van de commissie zelf onderzoeker in 
hart en nieren zijn. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is me niet helemaal helder. 

Spanningen in en rond het bestel

Men kan zich gelukkig prijzen met die passages in het recente evaluatieonderzoek 
waarin wel wordt gewezen op de spanningen en contradicties die zich in het politiege-
bouw voor doen. Bij de politie zijn die minstens zo groot als bij andere overheidstaken. 
Een oorzaak zit al in de taak van de politie zelf: het beperken van de vrijheid van 
sommigen opdat de ruimte van de samenleving als geheel er door wordt vergroot. 
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Dat is een taak van een van de hoogste politieke gehaltes die de publieke sfeer kent. 
En dat bij een organisatie waarvan het politieke karakter voortdurend wordt ontkend. 
Evenals op andere taakgebieden is wat de overheid doet steeds met spanningen en 
tegenstrijdigheden omgeven. Het denken in termen van doeleinden en middelen heeft 
daar nauwelijks oog voor. Het denken in termen van conflicterende waarden opent 
daartoe wel de mogelijkheden. 

Een van de spanningen bij de organisatie van de politie wordt weergegeven in het 
onderscheid tussen gezag en beheer. In 1998 was dat niet anders dan in 2017. Ik 
herhaal maar weer eens dat dit een onderscheid is dat op andere beleidsterreinen niet 
voor komt en ik ook nooit heb gehoord in de politieorganisaties in andere landen. Maar 
in ons land is rond die tweedeling een web van inzichten gesponnen. De gevolgen 
van de Politiewet 2012 zijn geweest dat de afstand tussen gezag en beheer is vergroot. 
Daar wijzen de deelonderzoeken die op dat thema ingaan in dezelfde richting. In het 
bijzonder de burgemeesters van kleinere gemeenten hebben de indruk dat zij over het 
beheer weinig meer te vertellen hebben. Bij de burgemeesters van de grote gemeenten 
en de regioburgemeesters is dat niet of minder het geval. 

Nu is de figuur van de regioburgemeester ook een rare in ons binnenlands bestuur. 
Ook hij gaat niet over het beheer, maar mag daarover adviseren en vervolgens aan 
gemiddeld vijf en dertig collega’s uitleggen wat hij heeft geadviseerd. Die mogen dan 
vervolgens in hun gemeenteraden daarover verantwoording afleggen. Uit die malle 
situatie mag overigens niet worden afgeleid dat er nog steeds een gapend gat in de 
verantwoording over de politie bestaat. Want, zo luidt de formele redenering, nu alle 
beheersbevoegdheden bij de minister zijn ondergebracht, legt hij verantwoording af 
in de Kamer. Uit het onderzoek blijkt echter dat ook Kamerleden van oordeel zijn dat 
die verantwoording te incident gericht is. Dat betekent twee dingen. Ten eerste gaat de 
Kamer op de stoel zitten van degenen die verantwoording kunnen en moeten vragen van 
de gezagsdrager en ten tweede dat zij het werk dat zij wel zou moeten doen, namelijk 
verantwoording vragen over het beheer, onvoldoende doet. Zo vernietigt de empirie 
formele beleidsconstructies. 

De knip die in de politieorganisatie zelf is aangebracht tussen beleid en uitvoering 
heeft tot gevolg dat nu op minstens drie plaatsen beleid wordt gemaakt, in de eerste 
plaats op het beleidsdepartement, dat van Justitie en Veiligheid, voorts in de top van 
de Nationale Politie en in de steden waar de burgemeester (met het OM) het gezag 
over de politie uitoefent. En dan mag niet onderschat worden in welke mate door de 
uitvoerende organisaties, het Politiedienstencentrum voorop, weer uitvoeringsbeleid is 
gemaakt. Of al die beleidsactiviteiten bijdragen aan de helderheid waarmee de politie 
wordt bestuurd is dubieus. In de recente evaluatie zijn de gesprekspartners opvallend 
terughoudend in het aanduiden van beleidsconflicten. Die doen zich wel voor, maar 
worden voor een deel in informele overleggen overbrugd. De vraag in welke mate de 
gezagsdragers in staat zijn hun verantwoordelijkheden waar te maken en daarover 
verantwoording af te leggen blijft een beetje in de mist hangen. Dat zou kunnen wijzen 
op een porseleinkast waarin alle betrokkenen zich voorzichtig bewegen omdat de posities 
nog niet zijn uitgekristalliseerd. 

Fascinerend is hoe we als gevolg daarvan in beide evaluaties tegen vergelijkbare 
bestuurlijke problemen dreigen aan te lopen: belangrijke posities worden uitgeoefend 
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door niet gekozen bestuurders, er doemen informele overleggen op omdat de formele 
structuur niet deugt, het gebrek aan kennis en macht van het gezag en het verschijnsel 
dat in 1998 zo aardig werd geformuleerd als: het ontbreekt in de verantwoording voor 
politiezorg vaak niet zozeer aan feiten en gegevens als wel aan relevante informatie 
(Rosenthal e.a.,1998, p. 227).

Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen de evaluatie van 1997/98 en die van 
vorig jaar. Een daarvan is het thema van de verzelfstandiging van de politie. Twintig jaar 
geleden was de vraag aan de orde of de politie door de regiovorming niet te ver van het 
gezag, lees de burgemeester, was komen te staan. In het diepteonderzoek van 1998 werd 
het als een van de kernconclusies genoemd: de politie is niet verzelfstandigd (Idem p. 
227). In de recente evaluatie lijkt het geen thema meer. Dat is ook verklaarbaar door de 
concentratie aan bevoegdheden bij de minister die met behulp daarvan de Nationale 
Politie in de greep moet houden. Maar er is meer dan ministeriele bevoegdheden voor 
nodig om te verhinderen dat de politieorganisatie zijn eigen weg gaat. Ook over dit 
vraagstuk, de eigen beleidsontwikkeling bij de politie en de daarmee nauw verbonden 
beleidsvrijheid zwijgt de recente evaluatie. 

Er komen meer vragen niet aan de orde. Waarom, bijvoorbeeld, zegt de commissie 
niets over de rol van de vakbonden die veel breder is dan die van personeelsbehartiging 
en de positie van de ondernemingsraad die zo uitvoerig in het nieuws is geweest? 
Borstlap (2016) besteedt daar veel aandacht aan en verklaart ook hoe die positie bij de 
reorganisatie van 1993 zo fundamenteel heeft kunnen veranderen. In deze evaluatie 
lijkt de functie-uitbreiding van de vakbonden een voldongen feit, iets dat zo gewoon is 
geworden dat het niet nodig is er enige aandacht aan te besteden. Of speelt ook hier dat 
de commissie zich uitdrukkelijk tot de wetsevaluatie wenste te beperken en vallen de 
politiebonden buiten die scope. Dat lijkt een wel heel formele redenering die de focus op 
andere beïnvloeders van de sturing van de politieorganisatie verhindert. Tevens draagt 
de sterke positie van de vakbonden in belangrijke mate bij aan de centralisatie van het 
beheer, want veel vraagstukken worden ‘omhoog’ gespeeld en komen in de overleggen 
tussen departement, politietop en bonden aan de orde. De reorganisatie zelf is daarvan 
een schoolvoorbeeld. Maar de discussies gaan over meer dan dat, waarbij operationele 
zaken niet worden geschuwd.

Voorts wijs ik er op dat een ander thema in de evaluatie van de Politiewet 2012 ontbreekt, 
namelijk onderzoek naar de politietaak en de veranderingen daarin (zie Hoogenboom 
2017). Opnieuw worden wij geconfronteerd met een herhaling van zetten. Want ook de 
evaluatie van 1997 blonk uit door de afwezigheid van beschouwingen over het eigenlijke 
politiewerk. En niet alleen dat, het politiewerk vormt ook niet het uitgangspunt van het 
onderzoek, maar de bestuurlijke verhoudingen. 

Een andere discussie

Vergelijken we, samenvattend, de evaluaties van de Politiewetten van 1993 en die van 
2012 dan constateren we opvallende overeenkomsten, maar tegelijkertijd ook relevante 
verschillen. In beide gevallen is sterk gestuurd in de richting van wetsevaluatie en zijn 
implementatieproblemen of de gevolgen van beide wetten voor het uitoefenen van de 
politiële taken vooral als bijvangst aan de orde gekomen. Terwijl zeker het eerste, de 
implementatieproblemen, centraal hadden moeten staan. In beide gevallen was immers 
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sprake van een evaluatie op een te korte termijn na de vaststelling van de wet. Het 
vaststellen van de structurele effecten van de wet blijkt op die termijn een wat hachelijke 
zaak. De recente evaluatie had in dat opzicht wat kunnen leren van de eerdere. Maar 
niet alleen de continuïteit van beleid is weleens een pijnpuntje, de continuïteit van 
evaluatieve inzichten kennelijk ook. 

Verder was in beide evaluaties duidelijk dat aan het vastgestelde bestel in ieder geval 
niet mocht worden getornd. Daarvoor werden, zoals we zagen, tal van waarborgen 
ingebouwd. In 1997/1998 door de evaluatie dicht bij de beide politiedepartementen 
te houden en feitenonderzoek te vragen, bij de evaluatie van de wet van 2012 door het 
object van studie in te perken en tegelijkertijd een commissie samen te stellen die wat 
buiten de gevoerde discussie stond. Dat de discussie na de evaluatie van 1997/1998 
gewoon doorging, zou een les voor de recente evaluatie kunnen zijn. Maar voor de 
politieorganisatie is te hopen dat die verwachting niet bewaarheid wordt. Daar is wel 
meer dan voldoende geleden onder de besteldiscussie en de overtrokken centralisatie 
die daar de laatste jaren het gevolg van was. 

Voorts is het van belang te vragen naar de gevolgen van de beide evaluatieonderzoeken. 
In 1998 ging de discussie over de vormgeving van het politiebestel die al decennia 
speelde (zie Ringeling 1985) gewoon door. Ondertussen begon de centrale overheid 
sterker aan het beleid over de politie te trekken. Er kwamen nationale beleidsprioriteiten 
die her en der met die van de lokale gezagsdragers botsten. Na de reorganisatie van 
2013 is dat niet minder geworden en gegeven de onvoldragen overlegstructuren zijn 
die ook niet gemakkelijk op te lossen. Verwacht mag dan ook worden dat de discussie 
over het functioneren van de politie zal worden voortgezet. 

Dat is een gevolg van het feit dat we al decennia in Nederland de verkeerde discussie 
over de politie voeren. Het gaat er niet alleen of primair om hoe wij met de aansturing 
van de politie omgaan. Het antwoord op hoe de politie bestuurlijk te organiseren had 
moeten komen uit een inhoudelijke analyse van het politiewerk in een democratische 
rechtsstaat. Ik ga op beide kernbegrippen, politiewerk en democratische rechtsstaat, 
nader in.

Eerst iets over het politiewerk. Niet alleen in de literatuur, maar ook in het Inrichtings-
plan van de Nationale Politie zijn aardige analyses van het politiewerk gemaakt. Maar 
de betekenis er van is weggespoeld in de discussies over machtsvorming, centralisatie 
en hiërarchisering die hebben plaatsgevonden. In de deelonderzoeken van 2017 worden 
flinke spanningen geconstateerd tussen de centralisatie van de organisatie en in het 
bijzonder de bedrijfsvoering en het bieden van professionele ruimte aan de werkvloer. 
En dat terwijl de werkvloer zelf in die onderzoeken veel minder aan het woord komt 
dan de gezagsdragers, vertegenwoordigers en managers. 

Professionalisering en hiërarchisering zijn processen die elkaar slecht blijken te verdra-
gen. Het dagelijkse werk staat stevig onder druk door de reorganisatie. De leidinggeven-
den dreigen er door te worden opgeslurpt en dat gaat ten koste van de externe oriëntatie 
en daarmee ten koste van de politiefunctie. Ook bevat de recente evaluatie weinig 
informatie over welke taken onder invloed van processen van bureaucratisering zijn 
geslachtofferd. Verwacht mag immers worden dat het al langer lopende kerntakendebat 
bij de politie niet zonder gevolgen is gebleven. Ook krijgen we weinig informatie over de 
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mate waarin de politie meer aan justitiële taken en criminaliteitsbestrijding en minder 
aan ordehandhaving is gaan doen. Daar kwam in de voorbije jaren de aandacht voor de 
reorganisatie nog eens bij. Naar die gevolgen had dus ook in de jongste evaluatie moeten 
worden gevraagd. Maar die aandacht voor deze problematiek ontbreekt. Dat maakt het 
verzet van de commissie tegen de uitbreiding van de taken van de lokale ordehandhavers 
niet sterk. Als de reguliere politie minder aandacht zou besteden aan ordehandhaving, 
kan toch moeilijk worden verwacht dat gemeentebesturen met de handen over elkaar 
blijven zitten. Het lijkt mij een mooi onderwerp voor vervolgonderzoek. 

Los daarvan, je hoeft geen negatieve opvatting over de kwaliteit van de Nederlandse 
politie te hebben om van oordeel te zijn dat er op het terrein van de professionaliteit 
en de bejegening van burgers winst is te behalen. Het succes van de recherche kan 
beduidend verbeterd worden en technische middelen helpen daarbij, maar niet alleen. 
De grootste winst valt te halen in de mate van verwevenheid van de politie met de 
samenleving, in het kunnen en kennen, niet achter de feiten aanhollen, maar oog hebben 
voor ontwikkelingen en patronen, inclusief meer aandacht voor de hulpverlening. 
Meer aandacht voor het professionele karakter van het politiewerk zou er toe moeten 
leiden dat de discussie weer over het werk gaat in plaats van over het bestuurlijke bestel 
en de managementstructuur. Politiewerk omvat meer dan de politieorganisatie. De 
politiefunctie wordt door een veelheid van organisaties uitgeoefend, publieke zowel als 
private. De gevolgen van de verkaveling van de politiefunctie over verschillende typen 
organisaties dienen weer goed in het vizier te komen. Het inzicht van de commissie 
dat er geen nieuwe gemeentelijke politie moet komen, lijkt wat dat aangaat gratuite. 

De concentratie van de discussie op de vraag naar het bestel en de machtsverdeling 
heeft gevolgen gehad. Zij maakte, zoals we zagen, andere vragen minder prominent. 
Bijvoorbeeld de vraag naar de relatie tussen politie en de burgers, waar in het onder-
zoek overigens wel aandacht aan wordt besteed. Maar tot veel gevolgtrekkingen van 
de commissie leidt de daaruit verkregen inzichten niet. Wat in het verleden voor de 
gemeenteraden heeft gegolden, geldt voor de bevolking nog sterker: weghouden van 
de politie. De periode van ‘je politie als je beste kameraad’ veranderde in de periode 
van ‘de politie op afstand’. Daarmee werd de politie constant in de positie van een 
afschrikkingsapparaat geplaatst. Dat droeg niet bij aan begrip voor de omstandigheden 
waaronder de politietaak moet worden uitgeoefend.2 Dienders zijn burgers in uniform. 
Daarom moeten er sterke institutionele verbindingen tussen de bevolking en de politie 
bestaan. Met ICT constructies als de elektronische aangifte en Burgernet los je het 
ontbreken van geïnstitutionaliseerd contact met burgers onvoldoende op, ook al omdat 
de feedback in die constructies ondermaats is. Wijkagenten vormen een relatief zwakke 
constructie omdat zij in de grote stad nauwelijks bekend zijn en zodra zij dat worden 
hun overplaatsing aanstaande is. Wijkteams met een duidelijk adres en een voordeur 
waar je op kunt aankloppen, zijn mogelijk beter, omdat het een lokale verankering van 
de politie betekent. En mogelijk geldt dat ook voor burgercommissies waarin problemen 
en behoeften van de politie kunnen worden besproken. 

2 Dat leidt ook tot onthutsende inzichten, zoals van een VVD-Kamerlid dat in november 2017 als zijn oordeel 
uitsprak dat het ziekteverzuim bij de politie zo snel mogelijk op het niveau van het gemiddelde van ambte-
naren moest worden gebracht (Volkskrant 30.11.2017), daarbij kennelijk vergetend dat er risicoverschillen 
bestaan tussen degenen die politiewerk doen en zij die de hele dag achter een bureau zitten. 
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In de democratische rechtsstaat zijn heel andere waarden aan de orde dan centrale 
leiding, doorzettingsmacht van de een of andere bestuurder en efficiency. Dan gaat 
het om vertrouwen, ‘checks and balances’, legitimiteit en legaliteit. Daarom is al dat 
redeneren in termen van eenhoofdige leiding en eindverantwoordelijkheid zo gevaar-
lijk: het vormt de miskenning van de politieke pluriformiteit die kenmerkend is voor 
democratieën. Juist bij een organisatie die als machtsapparaat kan worden aangeduid 
zijn dat hoogst relevante criteria. Het zijn de kernwaarden van ons politieke bestel. 
De democratische rechtsstaat gaat om de politieke discussie, tussen burgers, tussen 
maatschappelijke groepen, tussen de machten van de staat. Bij die waarden zinken het 
politieke armpje drukken en bureaupolitiek in het niet. Het armzalige verlangen naar 
macht, en in het bijzonder naar macht over het machtsapparaat, wordt beperkt door het 
te omgeven met tegenkrachten. Onder die condities kan en moet de politie zijn eigen 
professionaliteit verder ontplooien. Jazeker, binnen wettelijke grenzen en niet zonder 
tegenspraak en controle, zowel binnen de politieorganisatie als daarbuiten. En wij, als 
burgers van dit land, zullen over de politie blijven discussiëren, in weerwil van het oude 
adagium dat een goede politie is er één is waarover men niet spreekt. In die benadering 
wordt de steeds dominantere bedrijfsvoering weer een hulpfunctie. Mogelijk komen 
dan ook vragen over de relatie tussen de politiefunctie en de politieorganisatie aan de 
orde. Want de Nationale Politie is een van de organisaties die zich met de politietaak 
bezighoudt naast andere organisaties, centraal of decentraal en publiek of privaat (vgl. 
Hoogenboom 2017).

Mogelijk komen we er dan ook achter dat we in de voorbije decennia een tweede orde 
discussie hebben gevoerd, de besteldiscussie de prioriteit hebben gegeven boven de 
inhoudelijke discussie over het politiewerk in het kader van de democratische rechtsstaat. 
We hebben een functionalistische discussie gevoerd in plaats van een normatieve. Het 
accent is gelegd op macht en efficiency in plaats van op publieke waarden en profes-
sionaliteit. Het is de hoogste tijd om van debatthema en daarmee ook van evaluatiethema 
te veranderen. Dan is het nog maar de vraag of de verliezers verloren hebben.
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 1. Inleiding: een feestje in de Ridderzaal

Op 3 januari 2013 ging in Nederland de Nationale Politie officieel van start met een 
plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal te Den Haag. De invoering van het nieuwe 
landelijke politiekorps werd gevierd als een heugelijke dag onder leiding van een stra-
lende Minister Opstelten die dit politieke kunststukje toch maar geklaard had, terwijl 
lange tijd een nationaal politiebestel ondenkbaar leek in Nederland (zie Huberts et al., 
2004; Terpstra, 2013). Ook prominent aanwezig waren de leden van de zogenaamde 
top-61, de voltallige leiding van de nieuwe politieorganisatie, allen in ceremonieel 
tenue. Zij hadden onder leiding van de nieuwe korpschef en andere ‘kwartiermakers’ 
de nieuwe politieorganisatie in de daaraan voorafgaande jaren voorbereid en in de 
steigers gezet, zelfs toen het parlement er nog niet eens toe had besloten. De sfeer was 
uitbundig en feestelijk en straalde uit dat dit een historische dag was. Tijdens en rond 
de bijeenkomst werd beklemtoond dat de ambities met de vorming van het nieuwe 
Nederlandse politiebestel torenhoog waren. De voortvarendheid van de Minister en 
zijn kwartiermakers beloofde dan ook heel wat. Regelmatig werd er tijdens de plechtige 
bijeenkomst trots op gewezen dat de overgang van het regionale naar een nationaal 
politiebestel de grootste reorganisatie was die Nederland ooit gekend had. Er klonk 
tijdens de plechtigheid geen enkel geluid van twijfel of onzekerheid over de plannen 
of de haalbaarheid daarvan. Integendeel, het aantal beloften over wat er zou verbeteren 
met de komst van de Nationale Politie was bijna niet te tellen: Nederland zou door de 
komst van de Nationale Politie veiliger worden, beter in staat de zware criminaliteit 
te bestrijden, de dienstverlening aan burgers zou revolutionair verbeteren, de politie 
zou beter bereikbaar worden voor de burger, de lokale verankering van de politie in 
Nederland zou versterkt worden, de bureaucratie binnen de politie zou met een kwart 
verminderen, er zou een cultuurverandering binnen de politie komen en zo waren er 
nog wel enige tientallen doelstellingen (zie ook Terpstra & Gunther Moor, 2012). 

1 Hoogleraar Criminologie, Radboud Universiteit in Nijmegen (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vaksectie 
Strafrecht & Criminologie.

2 Postdoc onderzoeker, Radboud Universiteit in Nijmegen (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vaksectie Strafrecht 
& Criminologie.
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Uiteraard realiseerde de Minister zich dat er nog wel wat tijd nodig zou zijn om de 
overgang naar het nieuwe politiebestel af te ronden, maar hij had er alle vertrouwen 
in dat dit op korte termijn gerealiseerd zou zijn. Na uiterlijk twee jaar zou de nieuwe 
Nationale Politie volgens hem af zijn. Op 1 januari 2015, zo beloofde hij met groot 
enthousiasme en stelligheid, zou er niet alleen in Nederland één landelijk politiekorps 
zijn, maar bovendien zouden in het hele land volgens een vast stramien ‘robuuste basis-
teams’ werken, zou de ‘slagkracht van de opsporing’ merkbaar zijn vergroot, zou de politie 
in alle steden en dorpen ‘vanuit één concept’ dienstverlening aan burgers leveren, en zou 
er een ‘collectieve aanpak van de high impact crime en ondermijning’ worden uitgevoerd.3

Stap voor stap werd in de daarop volgende jaren duidelijk dat dit optimistische en in veel 
opzichten naïeve scenario bij lange na niet werd gerealiseerd. Het groeiende besef dat de 
overgang van het regionale naar het nationale bestel tegen grote vertragingen en tal van 
problemen aanliep, ontstond vooral door een combinatie van externe onderzoeken en 
kleine en grote schandalen en crisissituaties. Hoewel mogelijk ook vele politiemensen 
steeds meer het gevoel kregen dat het allemaal niet liep zoals was voorgespiegeld, zorgde 
de grote loyaliteit aan de Minister en de top van de eigen organisatie, in combinatie 
met een steeds sterkere angstcultuur ertoe dat er een bijna sektarische geslotenheid 
ontstond, waarin het geloof in de utopie van de nieuwe politieorganisatie naar buiten 
toe telkens werd herhaald en elke indicatie van optredende problemen hardnekkig werd 
ontkend of buiten de deur werd gehouden (Hoogenboom, 2017).

In deze situatie was het überhaupt opmerkelijk dat er toch nog enkele onderzoeken 
op gang kwamen naar de gang van zaken in het reorganisatieproces en naar de wijze 
waarop de Nationale Politie in de praktijk functioneerde. Zo kwam de Inspectie van 
Veiligheid & Justitie (2013: 7-12) al een halfjaar na de start van de Nationale Politie 
tot de conclusie een ‘heroverweging’ nodig was met betrekking tot ‘het tempo van de 
inhoudelijke veranderagenda en de (personele) reorganisatie.’ Pas met het opstappen van 
Minister Opstelten en het toen vermoedelijk intern al bekende vertrek van de eerste 
Korpschef van de Nationale Politie ontstond voorzichtig de ruimte om te erkennen dat 
het allemaal niet zo gelopen was als beloofd en gedacht was. Eind augustus 2015 werd 
de zogenaamde Herijkingsnota gepubliceerd waarin dit werd erkend en waarin werd 
aangekondigd dat een aanpassing van de oorspronkelijke plannen nodig was: meer 
tijd voor het reorganisatieproces, minder eenzijdig vanuit de top gestuurd, en meer 
ruimte voor lokaal maatwerk en decentrale inbreng. Dat deze keuze juist was, werd in 
de daarop volgende paar jaar in verschillende onderzoeken bevestigd.

In deze bijdrage wordt nagegaan wat de verschillende onderzoeken naar het functioneren 
van de Nationale Politie sinds haar inwerkingtreding op de belangrijkste hoofdpunten 
van het politiebestel hebben opgeleverd. Dit overzicht beperkt zich niet de formele 
evaluatie van de Politiewet 2012 die in november 2017, bijna vijf jaar na de start van het 
nieuwe bestel, door de commissie Kuijken werd gepubliceerd. Al in de jaren daarvoor 
waren er reeds verschillende studies verschenen die licht wierpen op het in de praktijk 
functioneren van uiteenlopende onderdelen van het nationale politiebestel in Nederland. 

3 Toespraak door minister Opstelten ter gelegenheid van ‘Dag 1’: officiële start Nationale Politie. Den Haag, 
Ridderzaal, 3 januari 2013. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/01/03/dag-
1-officiele-start-nationale-politie, geraadpleegd 5 februari 2018.
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Primair is hier gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is de grens 
ruim getrokken. Ook studies die geen wetenschappelijke ambitie hebben, maar waarin 
wel op systematische wijze empirisch materiaal is verzameld over het nationale poli-
tiebestel in Nederland in de genoemde periode zijn meegenomen. Te denken valt 
hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken van de Inspectie Justitie & Veiligheid over de 
voortgang in de vorming van de Nationale Politie vanaf begin 2013. Dit houdt overigens 
tevens in dat rapporten en verslagen die primair zijn gericht op beleidsvorming of 
organisatieverandering hier buiten beschouwing blijven. 

De op dit terrein beschikbare onderzoeken hebben vooral betrekking op het reorga-
nisatieproces en op de gevolgen van de invoering van het nationale politiekorps voor 
het lokale politiewerk en de lokale inbedding van de politie. Om deze reden komen 
deze thema’s in het volgende dan ook vooral aan bod. Andere gevolgen, zoals voor het 
functioneren van de opsporing op regionaal of nationaal niveau, blijven hier dan ook 
onderbelicht, simpelweg omdat onderzoek hierover tot op heden ontbreekt. 

Dit artikel kent de volgende opbouw. Eerst worden de belangrijkste resultaten behandeld 
van de onderzoeken naar het functioneren van de Nationale Politie die verschenen tussen 
medio 2013 en 2017 (2). Vervolgens wordt ingegaan op de uitkomsten van de formele 
evaluatie van de Politiewet 2012 (3). Op basis hiervan worden enkele conclusies op een rij 
gezet (4), waarna wordt ingegaan op onderzoeksvragen rond het nationale politiebestel 
in Nederland die thans nog onbeantwoord zijn (5). Tot slot wordt teruggekomen op één 
van de voorstellen van de commissie Kuijken met betrekking tot de monitoring van de 
nationale politie en onderzoek hiernaar (5).

 2. Onderzoek 2013-20174 

Een deel van het tussen begin 2013 en eind 2017 uitgevoerde onderzoek met betrekking 
tot het nationale politiebestel in Nederland richtte zich op het transitieproces daar 
naar toe. Zo heeft de Inspectie V&J met enige regelmaat nagegaan of de verschillende 
stappen (in het jargon van deze operatie ‘mijlpalen’ genoemd) in dit proces volgens 
tijdschema plaatsvonden. De conclusie was daarbij telkens dat de overgang naar de 
Nationale Politie aanzienlijke vertraging opliep. Bovendien constateerde de Inspectie 
veel onzekerheid en onrust bij politiemensen (mede omdat de personele reorganisatie 
vele onduidelijkheden met zich meebracht). Leidinggevenden bleken vaak zelf ook te 
twijfelen aan het realiteitskarakter en de haalbaarheid van de beoogde veranderingen 
en het tempo waarin deze moesten plaatsvinden. Op grond hiervan vroeg de Inspectie 
zich bovendien af of de einddoelen van het veranderingstraject in 2017 wel zouden 
worden bereikt, een vraag die ook in de vervolgrapporten telkens weer terugkwamen. 
Al een halfjaar na de startdatum van de Nationale Politie pleitte de Inspectie voor een 
heroverweging, vooral met betrekking het opgelegde tempo van de veranderingen en 
de personele reorganisatie (Inspectie V&J, 2013). Na iedere tussenrapportage kwam 
de Inspectie weer met een vergelijkbare boodschap (Inspectie van V&J, 2014; 2015a, 
2015b, 2016). 
Afgezien van deze onderzoeken naar het verloop van reorganisatieproces zelf, zijn er in 
de periode tussen 2013 en 2017 verschillende onderzoeken uitgevoerd met betrekking 

4 Deze paragraaf is gebaseerd op een eerdere literatuurstudie over onderzoek naar het Nederlandse politiebestel 
(Schaap, Terpstra, Van Stokkom, 2017).
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tot de vraag hoe de Nationale Politie in deze jaren op onderdelen in de praktijk func-
tioneerde. In het volgende komen de uitkomsten van deze onderzoeken aan bod met 
betrekking tot achtereenvolgens de positie van burgemeesters, het driehoeksoverleg, de 
verhouding tussen lokaal gezag en landelijk beleid, en de gevolgen van de bestelwijziging 
voor lokaal politiewerk. 

 2.1 Burgemeesters en gezag 

Evenals in het eerdere regionale politiebestel heeft de burgemeester ook in het nationale 
bestel het gezag over de lokale politie voor zover dat de handhaving van openbare 
orde en de hulptaken van de politie betreft. Hoewel daarmee formeel het gezag van 
burgemeesters ongewijzigd is, komt toch de vraag op in hoeverre feitelijk hun positie 
anders is geworden, bijvoorbeeld vanwege de veel grotere schaal van de politieorganisatie 
en de grotere afstand tot het beheer. Volgens de Inspectie V&J zouden de meeste 
burgemeesters zo’n driekwart jaar na de start van de Nationale Politie positief oordelen 
over de wijze waarop zij door de politie in staat worden gesteld hun gezagsrol in te vullen. 
De burgemeesters zijn in dit stadium ook positief over de taakuitvoering en prestaties 
van de lokale politie en de operationele informatie die zij van de politie krijgen. Minder 
goed te spreken zijn veel burgemeesters over hun invloed als gezagsdrager als het de 
politie op districtsniveau betreft. Kritisch zijn de burgemeesters ook over de nieuwe 
functie van regioburgemeester, een functie die naar hun idee niet in het bestel past 
(Inspectie V&J, 2014). 

Veel van deze punten keren in de studies uit later jaren terug. Langzaam blijken burge-
meesters dan meer zorgen en kritiek te krijgen over de gevolgen van de invoering van de 
Nationale Politie. Volgens een onderzoek uitgevoerd ruim een jaar na de invoering van 
de Nationale Politie zouden de meeste burgemeesters de inzet van de politie in de eigen 
gemeente over het algemeen als voldoende beoordelen. Toch blijkt volgens deze studie 
bijna een derde van de burgemeesters van mening te zijn dat er hier tekortkomingen 
zijn. Ook zijn veel burgemeesters niet erg te spreken over de informatie die zij van de 
politie krijgen. Een deel van de burgemeesters klaagt erover dat hogere bestuursniveaus 
te veel ‘bemoeizucht’ vertonen. Zij hebben het gevoel hun formele verantwoordelijkheid 
als gezagsdrager over de politie in de praktijk niet altijd waar te kunnen maken (Karsten 
et al., 2014: 152-163). 

Volgens een studie van weer een jaar later zegt een deel van de burgemeesters nog 
steeds weinig veranderingen te merken als gevolg van de invoering van de Nationale 
Politie. Mogelijk hangt dit samen met de vertraging van de reorganisatie, maar wellicht 
ook omdat de wijze waarop het gezag in de praktijk functioneert vaak sterk afhankelijk 
is van de persoonlijke relaties met de officier van justitie en de lokale politiechef. Toch 
meent één op de zes burgemeesters dat de invoering van de Nationale Politie negatieve 
gevolgen heeft voor de ruimte die zij voor hun gezag hebben. Vooral burgemeesters 
van kleine gemeenten en burgemeesters die eerder korpsbeheerder waren, uiten deze 
kritiek ((Terpstra, Foekens & Van Stokkom, 2015; ook Terpstra & Fyfe, 2015). 

Ongeveer in dezelfde periode wordt de evaluatie van de eenheid Oost uitgevoerd. Ook 
volgens deze studie zouden burgemeesters (nog) niet veel verandering zien in de 
relatie tussen beheer en gezag over de politie (Jacobs et al., 2015). Het eerder genoemde 
landelijke onderzoek onder burgemeesters toont echter aan dat de meeste burgemeesters 
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meer te zeggen zouden willen hebben over het beheer om hun gezag te kunnen uitvoe-
ren. Zij worden naar hun idee soms onvoldoende geïnformeerd over beslissingen met 
betrekking tot bijvoorbeeld huisvesting of ICT, terwijl het hier in hun visie om thema’s 
gaat die direct hun gezagsuitoefening raken. Deze kritiek komt vooral (maar niet alleen) 
voor bij burgemeesters van kleine gemeenten (Terpstra et al., 2015; zie ook Karsten et 
al., 2014). Ook al leeft er onder veel burgemeesters wel onvrede over de gevolgen van het 
nationale bestel voor hun positie als gezagsdrager, in de regel verlangen zij niet terug 
naar de vele en vaak lange vergaderingen over beheerkwesties die zij hadden ten tijde 
van het regionale bestel (Van der Torre et al., 2015; Terpstra et al., 2015). 

Direct na de invoering van de Nationale Politie waren burgemeesters over het algemeen 
tamelijk tevreden over hun ‘informatiepositie’. Veel burgemeesters verwachtten op dat 
moment echter wel dat met de verdere ontwikkeling van de Nationale Politie er zowel 
negatieve, als positieve gevolgen zullen optreden voor de informatie die krijgen (Schol 
et al., 2013). 

De Inspectie laat in een studie ongeveer een jaar later echter zien dat dan veel burge-
meesters ontevreden zijn over de ‘bruikbaarheid’ van de informatie die de politie hen 
verstrekt (Inspectie V&J, 2014). Uit het eerdere, reeds genoemde landelijke onderzoek 
van nog een jaar later blijkt zelfs dat een meerderheid van de burgemeesters van 
oordeel is dat de informatie verstrekt door de politie tekortschiet om hun gezag waar 
te kunnen maken. Een deel van hen meent dat met de komst van de Nationale Politie 
de informatieverstrekking is verslechterd. Deze opvatting komt het sterkst voor onder 
burgemeesters van kleine gemeenten. Vooral volgens deze burgemeesters zou met 
het nationale politiebestel de afstand tot de politie zijn vergroot. De ‘echte leiding’ van 
de politie zou volgens deze burgemeester op afstand zijn gekomen. Zij constateren 
bovendien dat zij vertegenwoordigers van de politie minder vaak spreken en dat het 
informele contact erop is achteruitgegaan. Vooral de burgemeesters van de kleinere 
gemeenten missen een vast aanspreekpunt bij de politie. Zij merken bovendien dat door 
de schaalvergroting bij de politie het gemeenteniveau en het niveau van de operationele 
eenheden bij de politie onvoldoende op elkaar aansluiten. Die afstand draagt eraan 
bij dat burgemeesters het gevoel hebben vaak minder goed geïnformeerd te zijn en 
minder te worden betrokken bij belangrijke beslissingen over de politie op lokaal niveau 
(Terpstra et al., 2015). 

 2.2 Lokale driehoek 

Ongeveer een jaar na de invoering van de Nationale Politie vinden de meeste burge-
meesters dat hun eigen lokale driehoeksoverleg goed draait. In vrijwel dezelfde periode 
vindt de Inspectie (2014) in één van haar onderzoeken dat veel burgemeesters het 
liefste een driehoeksoverleg hebben op het niveau van de eigen gemeente. Hoewel dat 
wellicht tamelijk vanzelfsprekend kan lijken, is het dat niet. Vertegenwoordigers van 
politie en OM geven namelijk sterk de voorkeur aan driehoeksoverleg op het niveau 
van het basisteam. Het gevolg daarvan is dat vele gemeenten (vooral de kleinere) een 
driehoeksoverleg met meerdere gemeenten moeten delen. 
Volgens onderzoekers van de Nederlandse Politieacademie zouden burgemeesters in de 
regel accepteren dat zij in het nationale politiebestel hun gezag en invloed moeten zien 
te realiseren in een driehoeksoverleg niet op gemeentelijk, maar op bovengemeentelijk 
niveau (Van der Torre et al., 2015: 83). Volgens deze studie zouden burgemeesters 
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hiermee akkoord gaan omdat een driehoeksoverleg gemakkelijk op gemeenteniveau 
bijeen kan worden geroepen als dat volgens de burgemeester wenselijk of nodig is (Van 
der Torre et al., 2015: 91). 

De uitkomsten van het vrijwel tegelijk verschenen landelijk onderzoek onder burge-
meesters wijzen echter in een andere richting. Bijna de helft van de burgemeesters 
die een driehoeksoverleg moet delen met meerdere gemeenten, zou liever een ‘eigen’ 
driehoek hebben op het niveau van de gemeente (Terpstra et al., 2015), een uitkomst 
die overigens overeenkomt met die van de Inspectie (2014). Het landelijke onderzoek 
onder burgemeesters laat bovendien zien dat van de wettelijke mogelijkheid de eigen 
lokale gezagsdriehoek op gemeenteniveau bij elkaar te roepen, niet vaak gebruikt wordt 
genaakt. Veel burgemeesters zijn bovendien niet bekend met deze mogelijkheid of 
menen (overigens ten onrechte) dat eerst aan zware voorwaarden moet zijn voldaan, 
voordat dat mogelijk is (Terpstra et al., 2015). 

 2.3 Verhouding lokaal gezag en landelijk beleid 

Een vraag die in de loop van tijd al vaker was gesteld (zie bijvoorbeeld In’t Veld et al. 
(2001); Terpstra, 2002), maar die met de komst van de Nationale Politie opnieuw veel 
aandacht kreeg, is in hoeverre lokale prioriteiten voor politiewerk verdrongen worden 
door landelijk vastgestelde en opgelegde prioriteiten. Ook al verschillen het moment 
en de context van de onderzoeken, toch komt men telkens tot sterk overeenkomstige 
conclusies: landelijke beleidsprioriteiten leiden in de praktijk niet tot verdringing van 
lokale speerpunten. De belangrijkste reden is dat landelijke prioriteiten vaak zo breed 
zijn geformuleerd dat ook lokale problemen daar in de regel zonder al te veel moeite 
onder kunnen worden geschaard. Wel leidt dit tot zorgen onder burgemeesters die bang 
zijn dat op termijn lokale speerpunten alsnog in de knel zullen raken (Inspectie V&J, 
2014; Van der Torre et al., 2015: 116-117; Jacobs et al., 2015: 47; Terpstra & Fyfe, 2015). 
Overigens komt het landelijke onderzoek onder burgemeesters tot andere conclusies, 
mogelijk omdat hier een net wat andere onderzoeksmethode is gehanteerd. Bijna twee 
derde van de burgemeesters blijkt het (geheel of gedeeltelijk) niet eens te zijn met de 
stelling dat landelijke prioriteiten niet ten koste gaan van lokale (Terpstra et al., 2015). 

Naar de ervaring van veel burgemeesters worden sinds de invoering van de Nationale 
Politie belangrijke beleidsbeslissingen op hogere niveaus genomen (Karsten et al., 2014). 
Dit houdt in dat via de omweg van beheer en beleid de ruimte voor lokaal gezag wordt 
verminderd (Terpstra et al., 2015). Burgemeesters vinden dan ook dat hogere beleids- en 
bestuursniveaus last hebben van ‘bemoeizucht’ (Karsten et al., 2014; Terpstra et al., 2015). 
Ook dat leidt in hun optiek ertoe dat in vergelijking met vroeger burgemeesters voor 
hun gevoel minder ruimte en invloed hebben als lokale gezagsdragers. Zo kunnen 
landelijk geformuleerde prioriteiten lokale capaciteit weghalen. Ook het streven vanaf 
landelijk niveau om het politiewerk en de organisatie daarvan te standaardiseren en 
te uniformeren kan ertoe bijdragen dat op lokaal niveau de ruimte en mogelijkheden 
voor flexibiliteit afnemen. De Inspectie (2014) spreekt op basis van een van haar studies 
van ongewenste effecten van een strakke sturing, controle en monitoring van bovenaf, 
waardoor gemakkelijk een ‘afvink’ cultuur zou ontstaan (zie ook Kort & Terpstra, 2015). 

Het nationale politiebestel kent uiteenlopende overlegvormen op bovenlokale niveaus. 
Dit houdt onder meer in dat van de belofte dat de met de invoering van de Nationale 
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Politie de ‘bestuurlijke drukte’ rond de politie zou verminderen, weinig is terecht is 
gekomen (Terpstra, 2013; Terpstra et al., 2015). In de regel oordelen burgemeesters 
kritischer over bovenlokaal overleg naarmate dit verder af staat van het lokale niveau 
(Terpstra et al., 2015). Veel burgemeesters zijn tamelijk kritisch over de waarde van onder 
meer regionale beleidsplannen, de bevoegdheden en positie van regioburgemeesters en 
de mogelijkheid via het art.19-overleg invloed uit te oefenen op het beleid en de keuzes 
van de Minister (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2014; Jacobs et al., 2015; Terpstra et 
al., 2015). 

 2.4 Gevolgen voor lokaal politiewerk 

Eind 2014 zien de meeste burgemeesters nog weinig veranderingen onder invloed van 
de komst van de Nationale Politie in de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie 
in hun gemeente. Negatieve opvattingen hierover komen vooral voor bij burgemeesters 
van kleine gemeenten. Volgens ongeveer een kwart van de burgemeesters zou sinds de 
start van de Nationale Politie er sprake zijn van een vermindering van de lokale kennis 
en betrokkenheid van de politie (Terpstra et al., 2015). 

Volgens de Minister zou de invoering van de Nationale Politie ertoe moeten leiden dat 
het lokale politiewerk zou worden versterkt. Een belangrijke plaats in de plannen was 
daarbij toegedacht aan wat oorspronkelijk heette de robuuste basisteams. Onderzoek 
naar deze basisteams laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de teams in hun 
organisatiestructuur en functioneren. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de bij 
deze basisteams gekozen structuur van leidinggeven en sturing door medewerkers 
als complex en onoverzichtelijk wordt ervaren (Terpstra et al., 2016). Zoals ook de 
Inspectie (2015) vond zijn teamchefs onder meer vanwege de grote span of control van 
de basisteams vaak overbelast. Onbedoeld is in veel van deze basisteams een nieuwe 
‘tussenlaag’ ontstaan, vaak als antwoord op de ondervonden problemen met deze span 
of control (ook Inspectie V&J, 2015a) De grote omvang van de basisteams en de weinig 
functionele en zinvolle manier waarop daarin subteams zijn gecreëerd, maken dat 
veel teamleden het gevoel hebben op een onoverzichtelijke ‘grote hoop’ te zijn terecht 
gekomen. 

Bij de vorming van de Nationale Politie werd als doelstelling geformuleerd dat het werk 
binnen de basisteams minder reactief, probleemgerichter en ‘contextgedreven’ zou 
moeten zijn. Zoals ook de Inspectie (2015a) al concludeerde, lukt dat slechts in beperkte 
mate. In de regel blijven noodhulp en noodhulporiëntatie het werk en de sfeer in de 
basisteams domineren. Dat hangt deels samen met het isolement van veel wijkagenten 
binnen de basisteams en het gevoel dat velen van hen hebben dat met de komst van de 
Nationale Politie het wijkwerk onder druk is komen te staan. 

Het streven naar efficiëntere en beter beheersbare organisatie heeft ertoe bijgedragen 
dat de afstand ten opzichte van de lokale context is toegenomen, dat persoonsgebonden 
relaties tussen medewerkers van karakter veranderden en meer afhankelijk werden 
van systemen en systeeminformatie, en dat de relaties tussen politie en burgers zich 
wijzigde. Met de invoering van nieuwe vormen van dienstverlening is de afstand tot bur-
gers vaak toegenomen. De directe context en een gedeelde sociale achtergrond worden 
minder belangrijk. Deze ontwikkeling roept uiteenlopende reacties op: afhankelijkheid 
van abstracte systemen, verlies van persoonlijk en direct contact, daardoor soms minder 
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directe en minder effectieve werkwijzen, afstanden en drempels voor burgers en een 
onbehagen bij politiemensen over het werken in een dergelijke context. Het gaat hier 
om de ontwikkeling naar een abstracte politieorganisatie als een proces dat weliswaar 
is ingegeven door een streven naar rationalisering, maar dat tamelijk irrationeel kan 
zijn in zijn gevolgen (Terpstra et al., 2016; Terpstra, Fyfe & Salet, 2018). 

Hoe ingrijpend de komst van de Nationale Politie in vele opzichten ook is, het onderzoek 
naar de basisteams laat zien dat het eigenlijke werk van politiemensen, op straat, in 
de wijk of aan de balie, vaak niet erg veranderd is. Verandering van de structuur kost 
wel veel energie, maar is niet de kortste manier om lokaal politiewerk te verbeteren 
(Terpstra et al., 2016).

 3. Evaluatie Politiewet 2012 

In de Politiewet 2012 werd vastgelegd dat deze wet uiterlijk vijf jaar na haar inwer-
kingtreding geëvalueerd moest worden op haar ‘doeltreffendheid en effecten.’ De verant-
woordelijkheid voor deze evaluatie kwam te liggen bij een door de Minister ingestelde 
commissie die in het najaar van 2013 met haar werkzaamheden begon. Het werk van 
deze commissie Kuijken (genoemd naar haar tweede voorzitter) bestond uit enkele 
stappen. Allereerst werd op basis van een startnotitie opgesteld door het WODC door een 
groep Rotterdamse onderzoekers een ‘Blauwdruk’ van de evaluatie van de Politiewet 2012 
gemaakt. Deze Blauwdruk deed een aanzet tot een ‘reconstructie’ van de onderliggende 
‘beleidstheorie’ van de Politiewet 2012. Daarnaast bevatte deze Blauwdruk een plan 
voor de verdere evaluatie van de Politiewet 2012 (Jacobs, 2014). Als tweede stap werd 
in opdracht door de commissie door deels dezelfde onderzoekers en op verzoek van de 
Tweede Kamer een evaluatie van de eenheid Oost van de Nationale Politie uitgevoerd 
(Jacobs et al., 2015).5 

Het laatste en belangrijkste onderdeel van de evaluatie van de Politiewet 2012 verscheen 
eind 2017, bijna vijf jaar na invoering van de wet. Deze eindevaluatie bestond uit een 
eindrapport van de Commissie Kuijken (Commissie Evaluatie Politiewet 2012, 2017) en 
de verslagen van enkele deelonderzoeken, opgenomen als bijlagen. In deze paragraaf 
bespreken wij kort de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de commissie 
en de voornaamste resultaten van de deelstudies. De reactie van de Minister op de 
conclusies en aanbevelingen van de commissie Kuijken is op het moment van schrijven 
nog niet bekend.

 3.1 Conclusies en aanbevelingen van de commissie

De commissie Kuijken schreef haar eindverslag onder de titel Doorontwikkelen en verbe-
teren. Die titel geeft ook de teneur van haar eindrapport weer: vijf jaar na de invoering 
van de Nationale Politie moet er nog veel verbeterd worden, maar dat moet volgens de 
commissie wel in de ontwikkelingslijn die al was ingezet. Volgens de commissie is na 
vijf jaar de reorganisatie nog verre van afgerond. De werkelijkheid bleek aanzienlijk 
stroperiger en weerbarstiger dan het ‘wensdenken’ op papier (Commissie Evaluatie 
Politiewet 2012, 2017: 9). De commissie meent dan ook dat de implementatie van de 

5 In de vorige paragraaf zijn reeds enkele uitkomsten van deze studie aan de orde geweest. Daarom blijft deze 
studie in deze paragraaf verder buiten beschouwing. 
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wet na vijf jaar nog ‘onaf’ is. Mede om die reden vindt de commissie dat het onmogelijk 
was op dat moment een eindoordeel te vestigen over ‘de effecten van de wet’ (p. 9) zoals 
haar oorspronkelijke opdracht deels luidde. Desalniettemin komt de commissie met 
een serie van conclusies en aanbevelingen.

Allereerst stelt de commissie dat de reorganisatie te veel top-down heeft plaatsgevonden 
en dat het ‘gehoopte tempo, centralisme en financiële kader niet realistisch’ waren (p. 11). De 
commissie onderschrijft daarom de Herijking uit 2015 die de noodzakelijke ademruimte 
bracht. Een tweede probleem is volgens de commissie dat met de Politiewet 2012 een 
‘hybride structuur’ is geschapen waarbij de minister te veel verschillende rollen moet 
spelen (p. 11). De commissie beveelt daarom een verschuiving van bevoegdheden aan, 
waarbij meer bevoegdheden (vooral op het gebied van beheer en beleid) bij de korpschef 
komen te liggen en minder bij de minister.

Twee andere belangrijke aanbevelingen van de commissie betreffen de inrichting van een 
‘effectiever en efficiënter toezichtsregime’ (pp. 14-15) en het doorlichten van de territoriale 
structuren van het nationale korps (p. 15). De commissie stelt voor een ‘robuust audit-
comité’ op te richten ter versterking van het toezicht, als ook een interne monitoring- en 
evaluatie-eenheid. Voor ‘evaluatie, toetsing en leerimpulsen’ van de Nationale Politie zou 
deze interne eenheid zelf verantwoordelijk moeten zijn, in plaats van dat er geleund 
wordt op ‘ad-hoc onderzoeken’ zoals de commissie het noemt (p. 15). Met het doorlichten 
van de territoriale structuur suggereert de commissie vooral aandacht te besteden aan 
het eenheids- en basisteamniveau. Het niveau van de eenheid wordt gezien als weinig 
relevant voor de sturing van de politie en de basisteams blijken te groot voor goede 
maatschappelijke inbedding en effectieve opsporing.

Met deze maatregelen en aandachtspunten wil de commissie dat er binnen de Nationale 
Politie meer ruimte komt voor maatwerk en flexibiliteit. Opvallend is dat de commissie, 
ondanks de vele kritische kanttekeningen, geen radicale herziening van de wet en het 
bestel adviseert. De benodigde wijzigingen kunnen volgens de commissie binnen het 
kader van de Politiewet 2012 worden doorgevoerd, met slechts bijstelling op onderdelen. 
Wel stelt de commissie, vanuit de veronderstelling (of hoop) dat het nieuwe politiebestel 
dan wel is uitgekristalliseerd, een nieuwe ‘systeemevaluatie’ voor na nog eens vijf jaar. 
In feite wordt daarmee de invoeringstijd van de Nationale Politie in plaats van drie jaar 
(zoals de Minister oorspronkelijk zei bij de bijeenkomst in de Ridderzaal op 3 januari 
2013) maar liefst tien jaar.

 3.2 Deelonderzoeken

Naast het eindrapport van de commissie Kuijken zijn er verslagen van de verschillende 
deelstudies die de commissie heeft laten uitvoeren. Om twee redenen wordt hier ook 
ingegaan op de belangrijkste uitkomsten van vier van deze deelstudies.6 Ten eerste 
bevatten deze deelstudies soms (aanzienlijk) meer informatie over het feitelijk functi-
oneren van de Nationale Politie dan in het eindrapport van de commissie is te vinden. 
Daarnaast is lang niet altijd duidelijk wat de empirische basis is van de conclusies en 
aanbevelingen van de commissie Kuijken. Het eindrapport kan dan ook niet worden 

6 Daarnaast is er nog een vijfde deelonderzoek (Schaap, Terpstra & Van Stokkom, 2017). Dit is een literatuur-
studie over onderzoek naar het Nederlands politiebestel, die slechts diende als achtergrondstudie. 
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gezien als directe weergave of samenvatting van de belangrijkste resultaten van deze 
deelstudies.

Deelonderzoek juridische status

Het eerste deelonderzoek betreft de juridische status van de Nationale Politie (De Kruijf, 
Resodihardjo & Winter, 2017). Het verslag daarvan gaat in op de rechtspersoon van 
de Nationale Politie, de toezichtsstructuur van de politie en de rol van de korpschef. 
Eén van de vragen daarbij is in hoeverre de toezichts- en besturingsstructuur van de 
politie bijdraagt aan de ‘eenduidige aansturing’ van de korpsleiding met betrekking tot 
‘beheertaken’ van de politie (p. 2). 

De auteurs concluderen dat in het nationale politiebestel grote verwarring bestaat 
tussen de rollen van ‘eigenaar’ en ‘opdrachtgever’ van de politie. Daarbij zou vooral de 
Minister veel taken naar zich toe hebben getrokken (p. 45). Uitgaande van normen van 
‘corporate governance’ en gelet op internationale ervaringen zou dit volgens de auteurs 
ongebruikelijk zijn. Ook de wijze waarop het financieel toezicht op de Nationale Politie 
is georganiseerd, roept bij de onderzoekers grote vragen op (p. 46). Het zou in hun 
optiek te sterk afhankelijk zijn van de Minister. Bovendien zou het parlement in hun 
ogen wel zeer ruime bevoegdheden hebben om op detailniveau de begroting voor de 
politie bij te sturen.

Deelonderzoek prestaties

Het tweede deelonderzoek richtte zich op de ‘prestaties’ van de Nationale Politie (Van 
Zanten et al., 2017). Nagegaan is in deze studie in hoeverre de invoering van het 
nationaal politiebestel heeft geleid tot ‘betere’ prestaties van de politie en in hoeverre 
de beoogde doelen feitelijk zijn gerealiseerd. Met andere woorden, nagegaan is in 
hoeverre de Nationale Politie een doelmatiger, slagvaardiger en beter presterende 
politieorganisatie is.

De auteurs constateren allereerst dat het niet duidelijk is dat er een relatie is tussen 
de Politiewet en prestaties van de politie. Daarnaast zou volgens hen onduidelijk zijn 
op welke prestaties van de politie de Politiewet verondersteld werd positief effecten te 
hebben. Prestatie-indicatoren zoals geformuleerd in de Blauwdruk (Jacobs, 2014) hebben 
volgens hen meer betrekking op beleidsmatige doelstellingen dan op prestaties van de 
politie. De auteurs van deze deelstudie hebben daarom zelf factoren geselecteerd die 
volgens hen indicaties vormen van politieprestaties. De hoofddoelen of nagestreefde 
prestaties van de politie in het nationale bestel waarop zij hun analyse richten, zijn: een 
besparing van 230 miljoen euro, een professionelere organisatie, betere taakuitvoering 
door de politie en een groter vertrouwen van de burger in de politie. Bij de eerste 
doelstelling stellen zij vast dat het bereiken daarvan niet is gelukt. Met betrekking tot de 
andere drie door hen onderscheiden doelen komen zij niet tot duidelijke bevindingen 
en conclusies. Volgens hen ontbraken daarvoor te vaak systematische en nauwkeurige 
gegevens. Veranderingen die wel konden worden waargenomen in de ‘prestaties’ van 
de politie bleken bovendien niet eenduidig of waren volgens de onderzoekers niet te 
relateren aan de invoering van de Politiewet.



When the party’s over

CPS 2018-3, nr. 48 67

Deelonderzoek bedrijfsvoering

De derde deelstudie richt zich op de bedrijfsvoering binnen de Nationale Politie (Van 
Veldhuizen et al., 2017). Dit evaluatieonderzoek concentreert zich op de personele 
reorganisatie die ongeveer gelijk opliep met de vorming van de Nationale Politie, de 
inrichting van het Politiedienstencentrum (PDC) en de informatievoorziening binnen de 
politie. Opmerkelijk is dat deze onderwerpen slechts zijdelings raken aan (een evaluatie 
van) de Politiewet 2012. De vraag komt dan ook op of dit onderzoek naar bedrijfsvoering 
wel thuishoort in deze evaluatie van het nieuwe politiebestel. Toch komen de auteurs 
tot verscheidene conclusies die wel degelijk betrekking hebben op het politiebestel en 
voor een beoordeling daarvan relevant zijn. De beschrijving hier beperkt zich daartoe.

De auteurs concludeerden dat de opgelegde eenheid in de bedrijfsvoering wel heeft 
geleid tot meer eenduidigheid, maar dat deze eenheid vooral in het kader heeft gestaan 
van ‘beheersing en bezuiniging’ en minder in dat van integraliteit en van specifieke 
behoeften (p. 12). Dit heeft gezorgd voor een gebrek aan lokale regelruimte: te veel 
beheerszaken worden centraal bepaald. Het op lokaal niveau daarvan afwijken kost 
veel tijd en moeite, als het al mogelijk is. De sterke centralisatie in de bedrijfsvoering 
roept bij deze onderzoekers de vraag op in hoeverre het oude uitgangspunt dat het 
beheer het gezag moet volgen nog wel gevolgd wordt. Volgens de onderzoekers is er 
een grote spanning in het nationaal politiebestel tussen het (centrale) beheer en het 
(lokale) gezag, waarbij er als regel vanuit wordt gegaan dat ‘de Minister bepaalt wat de 
politie kan, het gezag bepaalt wat de politie doet’ (p. 22). Daardoor worden burgemeesters 
belemmerd in de uitvoering van hun gezag omdat hen bij uiteenlopende beslissingen 
geen zicht meer wordt geboden op de voor hen op dat moment relevante aspecten in de 
achterliggende bedrijfsvoering. De onderzoekers concluderen daarmee dat de ‘manier 
waarop de Nationale Politie invulling geeft aan het adagium beheer volgt gezag te beperkt is 
in vergelijking met de betekenis die hieraan in de wet wordt toegekend’ (p. 23).

Deelonderzoek governance

Het vierde deelonderzoek heeft betrekking op de ‘bestuurlijke governance’ in het nati-
onale politiebestel. Hieronder worden onder meer begrepen de politiek-bestuurlijke 
sturing, democratische verantwoording, samenwerking en maatschappelijke inbedding 
van de politie. In dit omvangrijke onderzoek wordt ingegaan op een groot aantal thema’s, 
waardoor het verslag wat weinig overzichtelijk oogt (Bekkers et al., 2017).

Het uitgangspunt in deze studie is dat sturing op en democratische controle over de 
politie in het Nederlandse bestel plaatsvinden op meerdere niveaus. Daarbij moet recht 
worden gedaan aan zowel nationale, regionale als lokale belangen, alsmede aan zowel 
justitiële, als bestuurlijke gezichtspunten. De vraag die in deze studie daarmee centraal 
staat, is inzicht te krijgen in de manieren waarop ‘vormen van politiek-bestuurlijke sturing 
en politiek-democratische controle op verschillende niveaus elkaar beïnvloeden en met elkaar 
in wisselwerking staan’ (p. 55).

De onderzoekers constateren dat er in het nationale politiebestel vooral spanning 
bestaat tussen het nationale en lokale niveau. De eenheid blijkt volgen deze studie een 
weinig relevant niveau voor de sturing van de politie. Zij is te groot en gebaseerd op een 
bestuurlijk niet relevante indeling, namelijk van de gerechtelijke kaart. Ook de functie 
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van regioburgemeester past slecht in de structuur van het Nederlands binnenlands 
bestuur, hoewel het meevalt hoeveel problemen dit in de praktijk lijkt op te leveren.

Bij de sturing van de Nationale Politie lag de nadruk zeker in de eerste jaren van het 
nieuwe bestel sterk op het nationale niveau. De beleidscyclus heeft in de praktijk 
eveneens een overwegend top-down karakter. Hoewel landelijke beleidsprioriteiten 
niet altijd lokale prioriteiten in de weg hoeven te staan (zie ook de vorige paragraaf), 
staat volgens deze onderzoekers ‘de aandacht voor specifieke lokale noden’ (p. 56) binnen 
het nationale bestel wel onder druk. Op lokaal niveau zou de politiecapaciteit beperkt 
zijn, met als gevolg een ‘gebrek aan betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de politie 
als partner in wijken en buurten’ (p. 56). Burgemeesters en raadsleden gaven dan ook in 
groten getale aan dat de komst van de Nationale Politie de afstand tussen lokaal bestuur 
en politie heeft vergroot en dat de maatschappelijke inbedding van de Nederlandse politie 
is verminderd (zie ook Terpstra et al., 2016). Dit is des te opmerkelijker omdat gemeenten 
het afgelopen decennium steeds meer hun eigen lokale veiligheidsbeleid ontwikkeld 
hebben (p. 59), een trend die overigens eerder al werd geconstateerd, bijvoorbeeld door 
Van der Torre-Eilert, Bergsma en Van Duin (2010). Dit heeft onder meer als gevolg dat 
de uitbouw van de gemeentelijke BOA’s door blijft gaan (p. 56) (zie ook Eikenaar, 2017; 
Terpstra, Foekens & Van Stokkom, 2015).

De democratische controle op en verantwoording over de politie blijft in Nederland 
volgens deze onderzoekers tamelijk problematisch. Hoewel met de Politiewet 2012 de 
rol van het parlement wat groter is geworden, zouden parlementsleden van die ruimte 
vooral gebruikmaken om zich uit te laten over incidenten die bovendien formeel vaak 
ook nog onder het lokaal gezag vallen. Op lokaal niveau blijft volgens deze studie 
het beeld bestaan van een tamelijk gebrekkige democratische controle op de politie. 
Gemeenteraden spelen hierin volgens dit onderzoek ‘hoogstens een bescheiden rol’ (p. 59). 

Alles overziend vragen deze auteurs zich af in hoeverre het politiebestel dat is gecreëerd 
met de Politiewet 2012 in balans is. Wel constateren zij dat de direct na het begin van het 
nationale bestel zeer centralistische sturing van de Nationale Politie in de praktijk deels 
informeel is verschoven naar een ‘multi-level governance’ model. Zij beschouwen dit ‘als 
een soort van correctie op en herstel van de balans’ in het Nederlandse politiebestel (p. 61).

 4. Tegenvallende resultaten of (ook) continuïteit?

Het contrast tussen de feestelijke en opgetogen stemming bij het begin van de Nationale 
Politie op 3 januari 2013 in de Ridderzaal en de latere uitkomsten van een geleidelijk 
toenemend aantal onderzoeken naar de Nationale Politie is scherp, soms ook treurig-
makend en wrang. Zoveel energie en goede bedoelingen zijn door zulke grote aantallen 
mensen in dit veranderingsproces gestoken, terwijl telkens weer bleek dat de bereikte 
resultaten tegenvielen (als ze überhaupt al optraden). 

Op basis van de hier vermelde onderzoeken is een aantal conclusies onvermijdelijk 
(en zijn deels eerder ook door anderen al getrokken). De invoering van het nationale 
politiebestel ging met veel problemen gepaard en liep enorme vertragingen op. Tegelijk 
waren de verwachtingen, doelen en ambities veel te hoog. De invoering van de Nationale 
Politie kende zo’n breed scala van doelstellingen, dat daarmee de kans op tegenvallende 
resultaten eigenlijk al was ingebakken: het is nu eenmaal lastig om zoveel tegelijk te 
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willen, binnen een strak tijdschema en met beperkte middelen.7 Voor zover er van 
tevoren al een duidelijk beeld bestond van het transformatieproces naar het nationale 
bestel, was dat gebaseerd op een enorme onderschatting van de complexiteit die daarmee 
gemoeid was en op veel te simpele maakbaarheidsideeën.8 

De politieorganisatie leek al snel soms in een kramp terecht te komen. Aan de ene kant 
opgezadeld met veel te veel en veel te hoge ambities. Aan de andere kant maakte binnen 
de politieorganisatie een combinatie van grote loyaliteit aan de top en een ongezonde 
angstcultuur (voor zowel reputatiesschade van de organisatie, als de eigen individuele 
positie) dat men toch bleef volhouden en doorgaan. De beoogde cultuurverandering 
die moest leiden tot ‘eenheid in denken en doen’ binnen de Nationale Politie (Nationale 
Politie, 2014: 13), kreeg in de praktijk een verontrustende vorm. Openheid, vertrouwen 
en transparantie die juist nodig zijn om te leren van opgedane ervaringen ontbraken 
zeker in de eerste jaren te vaak. Alarmerende signalen van de Inspectie, die al na ruim 
een halfjaar kwamen, werden in eerste instantie genegeerd. Onderzoeksverslagen met 
kritische bevindingen werden lange tijd geneutraliseerd door erop te wijzen dat het 
veranderingsproces pas net was begonnen, dat er meer tijd nodig was of dat er toch 
al zoveel werk verzet was. Het waren argumenten die misschien in eigen kring nog 
geloofwaardig klonken, maar die in de buitenwereld op steeds meer ongeloof stuitten. 

Tegelijk vrat de reorganisatie energie en tijd. Het leidde af van de vragen waar het 
eigenlijk om zou moeten gaan binnen de politie: hoe het werk zo te verbeteren dat 
politiemensen er beter mee uit de voeten kunnen, zodat de legitimiteit van de politie 
kan worden versterkt, zodat het meer aansluit bij belangrijke maatschappelijke waar-
den en dat de politie beter in staat allerlei oude en nieuwe problemen aan te pakken. 
Duidelijk werd dat een zo ingrijpende structuurverandering niet de kortste route was 
om vernieuwingen in het politiewerk te bevorderen.

Ondanks vele veranderingen die werden ingevoerd met de komst van het nationale 
politiebestel, is de conclusie onvermijdelijk: veel bleef ook hetzelfde. Dat kan op ver-
schillende manieren worden geformuleerd en uitgelegd. Pessimisten zullen zeggen 
dat de resultaten van de veranderingen tegenvielen, dat de politiecultuur de inherente 
neiging heeft zich te verzetten tegen verandering (Chan, 1997; Skogan, 2008) of dat de 
institutionele hardnekkigheid van de politie nu eenmaal groot is. Een meer optimistische 
versie zal de nadruk leggen op het feit dat de politie een grote mate van institutionele 
continuïteit kent, en dat politiewerk zich blijkbaar niet laat afleiden doordat ze in de 
top en subtop vooral bezig zijn met structuur- en organisatievragen die tamelijk los 
staan van het eigenlijke werk (Worden & McLean, 2017). En dat laatste raakt een van 
de meest opvallende, maar slechts zelden uitgebreid behandelde onderzoeksbevindin-
gen, namelijk dat ondanks alle gedoe en onrust rond deze bestelwijziging de meeste 
politiemensen toch gewoon zijn doorgegaan met hun dagelijks werk (Terpstra et al., 
2016). Op een of andere manier is dat toch geruststellend. Tegelijk verklaart de grote 
institutionele continuïteit ook uiteenlopende andere in onderzoek gevonden patronen, 
bijvoorbeeld dat de noodhulp en noodhulporiëntatie in de basispolitiezorg zo dominant 

7 Overigens valt het gebrek aan middelen bij de Nederlandse politiehervorming van 2013 in relatieve zin mee. 
De in vele opzichten vergelijkbare politiehervorming in Schotland werd geconfronteerd met veel grotere 
bezuinigingen die voor Nederlandse verhoudingen bijna ondenkbaar zijn (zie Terpstra & Fyfe, 2014). 

8 Dit gold overigens niet alleen voor de Nederlandse politiehervorming van 2013, maar ook voor die in Schotland 
die in hetzelfde jaar van start ging (zie Terpstra & Fyfe, 2018). 
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zijn gebleven (ondanks het streven naar meer effectiviteit, probleemgericht werken en 
contextgedrevenheid) of dat ondanks het streven naar standaardisering en uniformering 
er toch grote verschillen bleven binnen de Nationale Politie.

 5. Vragen die blijven

Als de uitkomsten van het onderzoek over de afgelopen vijf jaar naar de invoering en 
het functioneren van het nationale politiebestel in Nederland worden overzien, duiken 
er als bijna vanzelf allerlei vragen op. Weten wij nu voldoende over wat wij zouden 
moeten weten over de invoering van het nationale politiebestel in Nederland? Welke 
vragen zijn blijven liggen of nog niet (bevredigend) beantwoord? Welke vragen zijn 
misschien nog onvoldoende gesteld? 

Deze vragen zijn hier niet afdoende te beantwoorden. Daarvoor zijn er nog te veel 
onderwerpen rond de invoering, het functioneren en de effecten van het nationale 
politiebestel in Nederland blijven liggen of slechts in beperkte mate in onderzoek 
aan bod gekomen. Bovendien, helaas laat de kwaliteit van een deel van het verrichte 
onderzoek te wensen over. Dat betekent dat er vaak weer nieuwe vragen zijn ontstaan 
of dat de bestaande vragen niet afdoende beantwoord werden. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor een deel van het werk dat is verricht onder auspiciën van de commissie Kuijken. 
Een belangrijk deel van de conclusies en aanbevelingen van de commissie mist een 
empirische fundering en is niet te herleiden tot de in het kader van de evaluatie verrichte 
onderzoeken (Terpstra, 2018). 

In het volgende worden enkele vragen rond de Nationale Politie op een rij gezet die nog 
onvoldoende beantwoord zijn. Volstaan moet hier worden met een noodgedwongen 
beperkte selectie van vragen en thema’s. De ruimte voor een uitgebreide verantwoording 
hiervan ontbreekt helaas in dit kader

De eerste vraag die is blijven liggen, is wat maakte nu precies dat deze stelselherzie-
ning zo mis is gelopen? Die vraag zou eigenlijk beantwoord moeten worden voordat 
geconcludeerd kan worden dat het nu verder slechts een kwestie is van ‘doorontwikkelen 
en verbeteren’ van het nationale politiebestel in Nederland, zoals de commissie Kuijken 
meent. Deugden de plannen niet? Waren de ambities te hoog of onderling tegenstrijdig? 
Was de invloed van de politiek en/of het Ministerie in dit proces te groot? Beschikte 
de politie over onvoldoende deskundigheid en middelen om zo’n grote hervorming 
met succes uit te kunnen voeren? Lag het aan het invoeringsproces of aan de cultuur 
van de organisatie? Hoe zat dat dan? In hoeverre waren de problemen ook gevolg van 
het gebrek aan openheid en debat binnen de politieorganisatie zelf? Hebben loyaliteit 
en angstcultuur binnen de organisatie het leren en bijstellen op grond van ervaringen 
in de weg gestaan? Lukt het na de Herijking van 2015 wel deze belemmeringen te 
doorbreken? Hoe?

Vragen blijven er ook bestaan over de politieke besluitvorming rond de invoering van 
het nationale bestel in Nederland. Waarom besloten de regering en de Tweede Kamer tot 
dit overambitieuze plan en ontbraken debat en kritiek nagenoeg? Waarom was er geen 
enkel Tweede Kamerlid dat daar fundamenteel vraagtekens bij zette? Waarom volgde 
het overgrote deel van de top van de Nederlandse politie de Minister zo gemakkelijk 
in dit proces? 
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Een van de adviezen van de Commissie Kuijken is om de Minister op meer afstand te 
zetten van de politietop en de Korpschef meer ruimte te geven. Gegeven dit voorstel 
zou het verstandig zijn eerst de taak- en invloedverdeling tussen deze partijen over 
de afgelopen jaren eens goed te onderzoeken, niet alleen in formele, maar vooral ook 
feitelijke zin. Wat gebeurde er in die relatie feitelijk? Wat ging daar fout? Speelden daar 
mogelijk heel andere externe factoren een rol bij, zoals mediatisering of politisering van 
het politiebeleid? Als dat het geval is, mag dan wel verwacht worden dat de politietop 
daar beter mee kan omgaan dan regering of Minister? Is dan terugtrekking van de 
Minister wel de oplossing? Hoe verhoudt zich dit voorstel tot de noodzaak van betere 
democratische verantwoording over de politie op landelijk niveau?

Volgens de commissie Kuijken is één van de centrale problemen in het nationale 
politiebestel de verwarring over de rollen die de Minister hierin speelt. Deze aanbeve-
ling is gebaseerd op een analyse van het Nederlands politiebestel met behulp van de 
economische begrippen ‘eigenaarschap’ en ‘opdrachtgeverschap’ (De Kruijf et al., 2017). 
Deze begrippen hebben echter niets met de Politiewet te maken. Het lijkt dan ook goed 
naar deze juridische aspecten nog eens gedegen onderzoek te doen, alvorens ingrijpende 
maatregelen te nemen op basis van een studie die gebaseerd is op misverstanden en 
begripsverwarring. In dit verband rijst ook een andere vraag (die de commissie Kuijken 
overigens geheel heeft laten liggen), namelijk naar de houdbaarheid van de begrippen 
gezag en beheer zoals deze in het Nederlandse bestel worden gehanteerd (een thema 
dat al eerder door Huberts (2004) werd aangesneden). 

Door de commissie Kuijken zijn (soms ingrijpende) aanbevelingen gedaan over het 
art. 19 overleg tussen de Minister en de burgemeesters, het bestuurlijk functioneren 
van de eenheden en de beleidsplanning in het nationale politiebestel. Vooral al deze 
elementen geldt dat er nog steeds slechts een tamelijk oppervlakkig beeld van bestaat 
hoe deze in de praktijk functioneren. Dieper gravend en langduriger onderzoek is hier 
nodig dan tot nu heeft plaatsgevonden. Gedacht kan hier worden aan etnografische 
studies van de dagelijkse gang van zaken in de top van de politie en haar bestuurlijke 
omgeving.

Hoewel er wel enig onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de invoering van het 
nationale bestel voor het eigenlijke politiewerk (onder meer onderzoek naar lokale 
basisteams) (Terpstra et al., 2016), blijven er op dit punt veel vragen bestaan. Wat zijn de 
gevolgen voor onder meer de opsporing (zowel op districtelijk, eenheids-, als landelijk 
niveau), voor de serviceverlening, voor het werk en de positie van directe leidinggevenden 
of voor de dagelijkse relaties met burgers? Wat zijn de gevolgen voor de praktische 
invulling van de taak van de politie en de keuzes die daarbij gemaakt worden? 

Van belang is ook gedetailleerd onderzoek naar de gevolgen van de invoering van 
de Nationale Politie voor de samenwerking van de politie met partnerinstellingen, 
onder meer op lokaal niveau. Hoe veranderen onder invloed daarvan de relaties met 
gemeenten, de positie en taken van gemeenten in de veiligheidszorg, alsmede de 
beleidsregie en operationele regie? Wat zijn de gevolgen voor het lokaal veiligheidsbeleid, 
de relaties en taakverdeling met gemeentelijk toezicht en handhaving en de inzet van 
private beveiliging? Welke verschillen treden hierop tussen gemeenten, tussen stad en 
platteland, en tussen eenheden? 
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Tot slot is een lange termijnperspectief nodig in het onderzoek naar het politiebestel. Dat 
is meer dan de nu verrichte evaluatie van de Politiewet 2012 over vijf jaar nog eens te 
herhalen, zoals de commissie Kuijken voorstelt. Het gaat eerder om het in kaart brengen 
van lange termijnontwikkelingen. Dat is niet alleen relevant om beter zicht te krijgen op 
hoe het nieuwe bestel zich ontwikkelt en functioneert, maar ook om te bepalen welke 
elementen het gevolg zijn van de invoering van het nationaal bestel en welke eerder te 
herleiden zijn tot al langer lopende ontwikkelingen en die ook hadden plaatsgevonden 
zonder de komst van de Politiewet 2012. Eerder is in dit kader de hypothese opgewor-
pen dat de belangrijkste uitkomst van de stelselherziening is dat er een ander soort 
politieorganisatie is gekomen, met meer abstracte relaties, zowel intern, als extern. 
Aan het ontstaan van een abstracte politie dragen naast de stelselherziening, echter 
ook andere verschijnselen bij zoals de dominantie van bedrijfsmatig denken, de grotere 
afhankelijkheid van ICT, bepaalde opvattingen over politiewerk en politie-informatie 
(zoals in het intelligenge-led policing) en bredere maatschappelijke veranderingen. Omdat 
deze ontwikkeling ingrijpende gevolgen kan hebben voor de aard van het politiewerk 
en de relaties van de politie met partners en burgers, is nader onderzoek hiernaar 
gewenst. Om specifieke effecten van stelselherziening te kunnen onderscheiden van 
die van andere lange termijnontwikkelingen, lijkt vooral internationaal vergelijkend 
onderzoek relevant (Terpstra, Fyfe & Salet, 2018). 

 6. Slot: het paard achter de wagen?

Een van de aanbevelingen van de commissie Kuijken luidt dat er rond de Nationale 
Politie in Nederland een ‘effectiever en efficiënter toezichtsregime’ moet komen. In het kader 
bepleit de commissie de instelling van een interne Monitoring en Evaluatie-eenheid. 
Deze eenheid zou systematisch gegevens moeten leveren over de ontwikkeling van de 
criminaliteit en veiligheid in Nederland, inzicht moeten bieden in de (causale) relaties 
tussen politieoptreden en ontwikkelingen in de criminaliteit, en tot slot moeten bijdra-
gen aan ‘evidence-based politieoptreden’ (Commissie Evaluatie Politiewet 2012, 2017; 5-6). 

Dit klinkt op zijn zachtst gezegd nogal ambitieus. Het zou betekenen dat de Nationale 
Politie zich zou moeten ontwikkelen tot een van de topinstituten in de wereld op het 
terrein van de politiewetenschap. De vraag komt op in hoeverre de grote hoeveelheid 
middelen en deskundigheid die daar voor nodig zullen zijn, daar ook beschikbaar voor 
zullen komen. Dreigt het niet een halfwas instituut te ontstaan, simpelweg omdat de 
benodigde middelen er chronisch niet zullen zijn? Wordt dit niet een herhaling van 
iets dat in de Nationale Politie al te vaak is gebeurd: hoge ambities en daarna de grote 
teleurstelling? Is het dan wel verstandig om dit op deze manier te gaan doen, te meer 
daar er op de genoemde terreinen ook nu al tal van andere organisaties actief zijn. 

Daar komt een tweede overweging bij: is het wel wijs om zo’n instituut onder te bren-
gen binnen de Nationale Politie zoals de commissie Kuijken voorstelt. Zal de nodige 
onafhankelijkheid in een context van hiërarchie, angstcultuur, reputatiemanagement en 
loyaliteit (die helaas de eerste jaren van de Nationale Politie te vaak hebben gekenmerkt) 
wel voldoende gewaarborgd zijn? Is dit niet vergelijkbaar met het aan de slager vragen 
zijn eigen vlees te keuren?

In dit kader pleit de commissie Kuijken (pag. 15) er ook voor het aantal zogenaamde 
ad hoc onderzoeken op het terrein van de politie te reduceren. Immers de door de 
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commissie voorgestelde interne Monitoring afdeling van de politie kan dit onderzoek 
dan in haar werk gewoon meenemen. Ook dit lijkt niet verstandig. Zoals het voorgaande 
overzicht van vijf jaar onderzoek duidelijk maakt, zonder al dat zogenaamde ad hoc 
onderzoek zou er nauwelijks informatie beschikbaar zijn geweest over het feitelijk 
functioneren van de Nationale Politie. In vergelijking daarmee heeft het ruim vier jaar 
durende onderzoekstraject van de commissie Kuijken veel minder opgeleverd. Boven-
dien, zogenaamd ad hoc onderzoek maakt het juist mogelijk voor de politieorganisatie 
tussendoor te leren van opgedane ervaringen en eventueel de koers bij te stellen. Het 
biedt bovendien de mogelijkheid onderzoek te doen naar onderwerpen en vragen waar 
de politie op dat moment tegenaan loopt. De evaluatie van de Schotse politiehervorming, 
in veel opzichten vergelijkbaar met die in Nederland, is juist gebaseerd op dergelijk ad 
hoc onderzoek. Het argument is dat dit meer mogelijkheden biedt daar tussendoor van 
te leren (Terpstra & Fyfe, 2018). Het pleidooi het ad hoc onderzoek te reduceren, lijkt dan 
ook vooral bedoeld om meer greep te krijgen op het onderzoek. Gelet op de noodzaak 
van meer transparantie, openheid, minder krampachtigheid en meer bereidheid tot 
leren, lijkt dat echter het paard achter de wagen spannen. 
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 1. Inleiding 

“Politisering van de politie en politiechefs met slappe knieën” was de prikkelende titel die 
de redactie mij opgaf voor een bijdrage aan de Cahiers. Die opdracht riep onmiddellijk 
de vraag op of het zou moeten gaan om een waarderende bijdrage aan het nummer: 
is politisering goed of fout en moet er dus ook iets gedaan worden aan de knieën van 
politiechefs, of zou het eerder moeten gaan om een analyserend artikel zonder blik op 
de knieën en dus zonder waardeoordeel? Ik kies, niet om esthetische redenen maar uit 
overtuiging en enigszins in de lijn van de klassieke studie over de politieke geschiede-
nis van de politie in Europa van Fijnaut(1979) en de soms pijnlijke beschrijving van 
Meershoek (1999) over de Amsterdamse politie in de Tweede Wereldoorlog voor de 
tweede benadering. Beschrijvend en analyserend en ook zonder oordeel of politisering of 
depolitisering goed of slecht is voor samenleving en politie en in het verlengde daarvan 
ook zonder beleidsadvies.2

De term “politisering” die centraal staat in dit artikel laat zich moeilijk exact omschrijven. 
Dat is een belangrijke handicap. Doorgaans blijft in artikelen en beschouwingen – ook 
wetenschappelijke – een definitie van politisering achterwege. Die omissie doet zich 
ook voor bij het basisbegrip “politiek” en dat heeft een reden. Het blijkt niet goed 
mogelijk om een algemeen aanvaarde definitie van “politiek” te vinden. Tromp, een 
van de mensen die zich diepgaand boog over de wetenschap der politiek, concludeerde 
na een omvangrijke zoektocht langs aanzetten en definities van politiek: “Er bestaat 
blijkbaar geen onveranderlijke reeks van noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor 
het correcte gebruik van het begrip “politiek” (Tromp 2004,12). Macht, zo concludeert 
hij, maakt deel van uit van de meeste definities, maar ook collectieve doelbereiking kom 
je tegen, gezag en legitimiteit hier en daar en ook de verdeling van schaarse goederen. 
We doen het hier dus met een benadering en begrijpen politisering als de toename van 
politieke sturing van de politiek of van politieke invloed op de politie en haar handelen. 

1 Piet van Reenen is voormalig politieman, onderzoeker, directeur van de Politieacademie en hoogleraar Politie 
en Mensenrechten. Vandaag runt hij Van Reenen-Russel Consultancy.

2 Referenten vroegen om een oordeel of een advies. De vraag is legitiem, urgent zelfs hier en daar. Maar het 
lukt mij niet om in het korte bestek van dit artikel beschrijving en analyse te combineren met het antwoord 
op de vraag wat goed of juist is, of met de vraag hoe politisering te hanteren.
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Wie politisering als beweging postuleert, moet ook de omgekeerde beweging aanvaarden; 
de dépolitisering van de politie en van politiechefs, hier omschreven als de afname van 
politieke sturing van of politieke invloed op de politie en haar handelen. Zo heb ik in 
ieder geval de ontwikkeling van het geweld van de politie bij ordeverstoringen beschreven 
(Van Reenen 1979). Wellicht ten overvloede wijs ik er nog op dat, waar het monopolie van 
legitiem fysiek geweld het onderscheidende kenmerk van een staat is, de depolitisering 
van de politie meer verwondering zou moeten wekken dan haar politisering. 

 2. Bestelwijziging als politieke episode, korpschef als politiek instrument

De wijziging van een politiebestel is altijd een uiterst lastige operatie. Dat geldt niet alleen 
voor Nederland, het is een algemeen verschijnsel (Fyfe e.a., 2013). Ik noemde in het 
verleden een politiebestel een dermate sterk staatsrechtelijk arrangement dat het slechts 
bij een breuk binnen politieke instituties tot verandering zouden kunnen komen, een 
“’ijzeren” bestel (Van Reenen 1987). Er was historisch gezien grond voor die conclusie, 
maar de bestelwijzigingen van 1992 en 2012 logenstraften hem voor een deel. Ook 
wanneer er geen sprake is van een echte crisis kan een politiebestel partieel veranderen, 
maar het blijft steeds een politiek lastige en in de uitvoering uiterst complexe operatie. 

Een bestelverandering is altijd een politieke operatie en de reorganisatie die ermee 
gepaard gaat ook, omdat de wetgever ingrijpt in een bestaand staatkundig en juridisch 
arrangement. De bestelverandering van 2011-2015 was daarbij, meer nog dan in het 
verleden, uitgesproken politiek en wel op twee niveaus. Om te beginnen was het initiatief 
veel uitgesprokener politiek, partijpolitiek bijna, dan in het verleden het geval was en 
daarnaast had ook het ontwerpproces van de nieuwe Politiewet een sterker politieker 
karakter dan de meeste bestelwijzigingen in het verleden.3 

Het beslissende initiatief voor de nieuwe Politiewet en voor een nationale politie kwam 
voort uit de politieke agenda’s van de VVD en de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen 
van 2010. Eerder al, al voor het aantreden van minister Ter Host in 2007, waren binnen 
de ministeries plannen voorbereid voor de nationalisering van de politie. Ze waren door 
de toenmalige regering in 2005 aan de Kamer gemeld. Minister Ter Horst stopte die 
voorbereidingen.4 De minister, en breder de PvdA, voelde niet voor een nationalisering 
van de bedrijfsvoering van de korpsen (Fijnaut 2012). Die beweging had in 2005 kracht 
gekregen door het rapport van de Commissie Leemhuis waarin een centralisatie van 
de bedrijfsvoering werd bepleit.5 “Veiligheid is in korte tijd één van de belangrijkste 
maatschappelijke thema’s geworden”, constateerde die commissie terecht (Stuurgroep 
Evaluatie Politieorganisatie 2005, 3). Het was meer dan dat; het was omstreeks de 
millenniumwisseling ook een politiek probleem geworden, het had urgentie en stem 
gekregen door de opkomst van nieuwe behoudende politieke bewegingen waarbinnen 
veiligheid als thema centraal stond, en waarvan een grote wervingskracht uitging. Pim 

3 Uitzondering van zijn de bestelwijzigingen door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog en wellicht 
ook het Politiebesluit 1945.

4 Op 14 oktober 2005 heeft het kabinet zijn standpunt omtrent de organisatie van de politie aan de Tweede 
Kamer gezonden. Dit standpunt houdt in het voornemen tot omvorming van de politie tot één Nederlandse 
politieorganisatie. Deze organisatie zal bestaan uit 25 regionale eenheden, een landelijke operationele een-
heid en een landelijke ‘shared services’ eenheid met daarboven een directieraad.

5 Het is een oud gevoel, een politiek instinct bijna binnen de socialistische stroming in Nederland om wan-
trouwend te staan tegenover de versterking van de politie in zijn algemeenheid en tegen de concentratie van 
macht over de politie in het bijzonder
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Fortuyn was de meest uitgesproken exponent van die beweging en daarna de Partij voor 
de Vrijheid.6 Binnen deze bewegingen werd ook de toelaatbaarheid van de politieke 
islam binnen de samenleving, het vraagstuk van de illegale immigratie en de manier 
waarop terrorisme moest worden aangepakt geagendeerd en van radicale oplossingen 
voorzien. In het kielzog daarvan gingen ook andere politiek partijen meer aandacht aan 
veiligheid besteden, De VVD koos naast de hantering van de financiële crisis veiligheid 
als het belangrijkste politieke thema.

Politieel falen als internationaal verschijnsel

Voor wat betreft de politie leidde de politieke onrust over het thema veiligheid eerst 
tot druk vanuit de Kamer en de regering om meer te gaan presteren; het “presterende 
vermogen” van de politie moest worden opgevoerd, en toen dat niet snel genoeg ging, 
dwong de regering via prestatieafspraken met de burgemeesters de politie tot het 
opmaken van meer processen verbaal. Daarnaast liet de regering het budget van de 
politie tussen 2002 en 2008 stijgen met nominaal 30% (Ministerie van BzK, 2010: 18). 
De druk op de politie om meer aan veiligheid te doen nam nog verder toe toen de 
toename van het presterend vermogen geen gelijke tred hield met de capaciteitsuit-
breiding.7 Er was druk, veel druk en de politie liet het afweten. Deze beweging is niet 
uniek voor Nederland. In verschillende landen leidde een toename van politie of van 
budgetten niet tot betere prestaties of een verbeterd veiligheidsniveau onder burgers 
en vervolgens tot druk vanuit de politiek om meer greep te krijgen op de politie. “A lack 
of economy, effectiveness and efficiency” (Fyfe 2013,11) is een gedeeld thema in Europese 
hoofdsteden, tekortkomingen die vooral met het zicht op de nieuwe veiligheidsvragen 
waarvoor de samenleving staat tot vaak substantieel ingrijpen in de structuur van de 
politie leidden en, zoals in Engeland, tot reductie van fondsen en een grotere rol voor 
commerciële veiligheidsbedrijven. In veel landen is kennelijk het vertrouwen in het 
vernieuwend vermogen van de politie zo laag, dat er structuuringrepen zijn gedaan (Fyfe 
2013). Licht dramatisch is vervolgens de constatering dat de gecompliceerdheid van 
bestelveranderingen, veroorzaakt door de veelal complexe machtsrelaties waarbinnen 
politie reorganisaties leiden meestal ook weer tot teleurstellingen in de uitkomsten 
ervan, terwijl de kosten er niet om liegen.

Haperde in 2007 de beweging in de richting van de nationalisering van de politie nog 
doordat de minister van Bzk zich er tegen keerde, in 2010 wisten VVD en PVV – gedoger 
van het regeerakkoord – de nationalisering alsnog in het nieuwe regeerakkoord te 
krijgen en dat voornemen bleef er in 2012, toen de PvdA weer deel ging uitmaken van 
de toen aangetreden regering, in staan. Opstelten, zou niet alleen Rotterdam omvormen 
tot een stad met een veiligheidsbestuur, hij zou ook de veiligheidsagenda van de VVD 
in de regering realiseren. De zeggenschap over de politie werd in één departement 
geconcentreerd: het directoraat generaal openbare orde en veiligheid ging van BzK naar 
het nieuwe grote ministerie voor Veiligheid en Justitie(V&J). Dat was een nog niet eerder 
vertoonde declassering van justitiedenken en -handelen binnen de regering. En in het 

6 TK verkiezingen 2002: Lijst Fortuyn 22 zetels, Leefbaar Nederland 2 zetels. TK verkiezingen 2004: LPF 8 
zetels, TK verkiezingen 2006: PVV 9 zetels. TK verkiezingen 2010: PVV 24 zetels. TK verkiezingen 2012: 
PVV 15 zetels. TK verkiezingen 2017: PVV 20 zetels. Vanaf 2010 is de VVD de grootste partij, in 2012 met 
zelfs 44 zetels.

7 Irritatie daarover vermengde zich met verwarring, toen de wetenschap er niet in slaagde om het presterende 
vermogen van de politie goed te definiëren (Zouridis, 2011).
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nieuwe ministerie prijkte het thema “veiligheid” voor de waarde “justitie”. Doordat er 
naast een minister ook een staatssecretaris van VVD huize in het departement werd 
opgenomen, was het een ministerie dat geheel bestuurd wordt door VVD bewindslieden, 
beiden met een veiligheidsverleden en met een sterke politieke veiligheidsagenda en 
een dito politieke retoriek. Twee bewegingen dus: 
• concentratie van politieke macht om de politie te reorganiseren en daarna te besturen 

in één ministeriele hand en in een ministerie, 
• de politieke macht over de politie kwam in een partijpolitieke hand: twee VVD minis-

ters die leiding gaven aan het versterkte ministerie onder een VVD minister-president. 

De minister van het nieuwe ministerie was daarvoor kort partijvoorzitter van de VVD 
geweest en had daarnaast, als succesvolle oud-burgemeester van Rotterdam, een groot 
persoonlijk gezag.8 Haast was van de bestelwijziging een eerste kenmerk: het project 
moest onomkeerbaar zijn binnen de looptijd van een kabinet: vier jaar. Schaarste was 
een tweede kenmerk. Er moest niet alleen gereorganiseerd worden, er werd tegelijkertijd 
bezuinigd op het politiebudget. Controle was een derde kenmerk. Het presterend 
vermogen van de politie moest omhoog en zowel de reorganisatie als het presterend 
vermogen werden voorwerp van inspectie, rapportage, monitoring en periodieke rap-
portage aan de Kamer. 

Ooit was de voorbereiding anders. In het verleden werden de discussies over bestel-
problemen en bestelwijzigingen ondergebracht bij zogenaamde Staatscommissies, 
meestal breed samengesteld en ook steeds voorzien van onafhankelijke deskundigen, 
bestuursambtenaren en politiechefs. De rapporten van zulke Staatscommissies dien-
den als voorportaal voor de daaropvolgende politieke discussies over een eventuele 
hervorming van het politiebestel. Dat schoot zeker niet altijd op, maar het plaatste 
wel altijd het politievraagstuk in een breed perspectief. De reorganisaties van 1993 en 
van 2013 kenden zo’n brede en vrij neutrale voorbereiding niet. Daar domineerden de 
ambtelijke voorbereiding van wetgeving en meer nog de politieke compromisvorming 
bij de vorming van nieuwe regeringen (Van Reenen 2016). 

Korpschef als instrument

Het is onvermijdelijk dat een korpschef die binnen zo’n politiek gevoelig proces moet 
opereren daar de gevolgen van draagt. Hij is vooral instrument om de in hoofdzaak 
politiek vastgelegde inhoud en route ter realisering van de bestelwijziging uit te voeren. 
Op politiek niveau worden de voorwaarden geformuleerd, op politiek niveau wordt 
over tijdspad en beschikbare middelen beslist. Voor de korpschef betekende dat dat de 
aanvaarding van de budgettaire bezuinigingen, die gelijk opgingen met de reorganisatie, 
een riskante concessie bij de start van een reorganisatieopdracht. En toen elders in 
het ministerie van V&J bezuinigingsdoelstellingen niet werden gehaald, moest geld 
bij de reorganiserende politie gevonden worden. “Als met name de wetsvoorstellen 
griffierechten en rechtsbijstand sneuvelen, moet V&J fors extra bezuinigen, waarvan de 

8 Er was een voorbeeld van een innoverende aanpak van onveiligheid: die in Rotterdam waar vanaf 2000 
een “paradigmashift” had plaatsgevonden onder leiding van burgemeester Opstelten die er, gesteund door 
Leefbaar Rotterdam dat in 2002 met drie wethouders mee ging regeren in de stad, in slaagde om de politiek, 
het gemeentelijk apparaat en de politie om te buigen in de richting van een brede veiligheidsaanpak. Het 
lokale bestuur werd door een sterk door Opstelten gedragen aanpak omgevormd tot een veiligheidsbestuur 
(Tops, 2007).



Politisering van de politie en de rol van politiechefs

CPS 2018-3, nr. 48 81

helft ten laste komt van de politie. […] De dgpol geeft aan dat het voor de politie essentieel 
is maximaal transparant te zijn over de financiële situatie. Zodat de minister ziet dat 
extra bezuinigingen ten koste gaan van de operationele sterkte. De dgpol verzoekt de 
korpschef om te focussen op de grote financiële nummers als de Inkoop Max en het 
reorganisatiebudget, en niet op de kleinere financiële kwesties. De plaatsvervangend 
korpschef geeft aan dat alle kleine kwesties bij elkaar ook een groot probleem zijn en dat 
de minister deze kleine dossiers wel moet voelen”.9 De korpschef was deel geworden 
van de bredere departementale machinerie. 

De minister hield zijn kwartiermaker en daarna zijn korpschef ook kort aan de lijn waar 
het ging om extern optreden. Bouman had de strikte instructie van de minister gekregen 
om bij de voorbereiding van de reorganisatie geen onomkeerbare stappen te zetten 
zolang de parlementaire behandeling van de Politiewet 2012 niet afgerond was. Hij 
moest ook uit de publiciteit blijven tot het moment dat hij benoemd was als korpschef. 
Dat verbod gold voor de hele politieorganisatie: blijf stil. Een sterke politieke regie op 
de discussie over de nieuw te vormen politie was het oogmerk. In diezelfde periode 
klaagden ook burgemeesters en politiechefs dat ze rechtstreeks benaderd werden door 
de minister over zaken die de politie aanbelangden. De minister voerde de politieke en 
publicitaire regie in lijn met de politieke veiligheidsagenda van zijn partij.10

Instrumenteel als hij moest zijn, de korpschef had wel een eigen visie op de verhouding 
tussen minister en breder het departement, en de politie. Je zou het een barrièremiddel 
kunnen noemen. In dat model is er een duidelijke scheiding tussen de minister als 
politieke actor en de politie en de korpschef als verantwoordelijke voor een uitvoeringsor-
ganisatie. Scheiding, sterke scheiding tussen politiek en uitvoering met de korpschef als 
draaipunt en liever nog als “hitteschild” tegen de druk van de politiek op de politie. En er 
zat natuurlijk een sterke tegenstelling tussen de vereiste van politieke instrumentaliteit 
en het barrière model. Gedurende de reorganisatie leverde dat steeds wrijving en conflict 
op; sterker nog, het barrièremodel werkte slecht en had een aantal nadelen.

Invloed van politiechefs in de voorbereiding van bestelwijzigingen

Hadden politiechefs iets in de melk te brokken bij de voorbereiding van bestelwijzigin-
gen? Hadden zij enige politieke relevantie, was er iets van opwaartse politiseringbewe-
gingen als je ze zo mag noemen? Het antwoord is: nauwelijks. Bij de voorbereiding, bij 
het politieke debat, het gevecht soms en bij de formatiebesprekingen voor een nieuw 
kabinet waarbinnen bestelveranderingen werden afgesproken, hadden politiechefs een 
marginale invloed. Over de uitgangspunten, de machtsverdeling en de voornaamste 
kenmerken werd onderhandeld door deelnemers aan een nieuwe regering. Dat was zo 
in 1991 en opnieuw zo in 2010-2012. 

Voor de bestelwijziging van 1992 hebben hoofdcommissarissen globale voorstellen 
gedaan voor een nieuw bestel, “een A4’tje” zo noemde de Rotterdamse korpschef Hes-
sing dat ooit. Daarnaast fungeerden sommige politiechefs als adviseurs van politieke 

9 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Verslag van het combi-MT van maart 2015. Ontleend aan Ruys (2017).
10 Ook na de totstandkoming van de nationale politie was de ruimte voor de nationale korpschef om in de 

publiciteit te treden aan toestemming vooraf van de minister gebonden. Optreden in de media vond steeds 
plaats na overleg met de minister of zijn voorlichter.
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partijen waarvan zij lid waren. Hun invloed is onbekend, maar ik vermoed dat hij heel 
gering was. 

In het voorspel van de reorganisatie van 2010 speelden korpschefs een rol doordat het 
korpschefscollectief het gemeenschappelijke front met de regioburgemeesters – de 
beheerders van de regionale korpsen politie en felle tegenstanders van een nationale 
politie – in 2009 doorbraken en zich publiekelijk voorstander verklaarden van nationale 
politie. Die positiewijziging werd deels ingegeven door het gebrek aan vertrouwen in 
de burgemeesters als behartigers van het politiebelang. “Ik heb nog nooit meegemaakt 
dat burgemeesters bij de minister iets voor ons voor elkaar kreeg” (Van Reenen 2016). 
Daarnaast bleek het collectief van regioburgemeesters geen landelijke bestuurskracht 
te hebben De “landelijke voorziening tot samenwerking Politie Nederland”, bestuurd 
door de korpsbeheerders, schoot tekort in de poging om delen van de bedrijfsvoering 
te stroomlijnen.11 Die positiewijziging van korpschefs heeft invloed gehad, maar ook 
hier moet die in het zicht van het brede politieke belang voor veiligheid niet overschat 
worden (Terpstra 2013).

In de uitwerking van de reorganisaties was en is het anders. Daar spelen, zowel in 1993 
als in 2012, korpschefs en hun staven steeds een centrale rol. Het ontwerp van de nieuwe 
organisatie kwam in beide perioden voor het grootste deel vanuit de politie. Minister 
en departement becommentarieerden en accordeerden dat werk. Zeker in 1991-1993 
was die toetsing marginaal (Van Reenen 2016).

Politieke mobilisatie

De bestelverandering van de politie van 2012 was een politiek moment bij uitstek. 
Politieke steun werd in beide Kamers gemobiliseerd, politiek krediet werd omgezet 
in aanvaarding binnen beide Kamers en aanvankelijk grote persoonlijk gezag van de 
minister werd uitgebuit binnen de Kamers en ook op het niveau van burgemeesters. 
Ministeriele posities en bevoegdheden en het omgevormde nieuwe departement werd 
rechts gericht met het oog op de realisering van de bestelverandering. Voorlichting 
focuste zich op veiligheidsthema’s en veiligheidssuccessen. Lokale macht, burgemees-
ters, kon zich niet laten gelden door het wegvallen van een machtspositiepositie op 
nationaal niveau. Een sterke tijdsklem zetten de hele operatie onder onmenselijke 
druk. Er was één minister aan de macht. En die minister bemoeide zich ook met het 
politiewerk.

 3. Terrorisme, cybercrime, nationale veiligheid en politieke sturing

Slechter zichtbaar dan de bestelverandering en de reorganisatie van de politie, maar 
minstens zo betekenisvol als het gaat om een structuur die politieke sturing van de 
politie mogelijk maakt, is de ontwikkeling van een besturingsmodel voor terroristische 
aanslagen geweest. Via het instituut van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
(NCTb) is vanaf 2004 voor terreurbestrijding een wettelijk kader ontwikkeld voor een 
directe politieke sturing van de politie en van speciale eenheden en voor de gezagheb-
bende coördinatie met andere diensten door de minister van J&V. De minister heeft 

11 Ook het conflict over de salarissen van de korpschefs, salarissen die geaccordeerd waren door de burgemeesters 
en in een aantal gevallen door hen geïnitieerd, maar waarvoor velen van hen geen publieke verantwoording 
aflegden, verbitterden korpschefs.
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dan ook “doorzettingsmacht” op het gebied van andere politieke ambtsdragers. Het 
NCTb beschikt over een nationaal crisiscentrum ten behoeve van de communicatie en 
sturing door de minister. Daaronder ressorteert het Landelijk Operationeel Coördinatie 
Centrum ondergebracht bij de Nationale politie. De minister is ook bevoegd. Naast een 
bevoegdheid heeft de minister zo ook een eigen uitvoeringsorganisatie om dat gezag 
om te zetten in actie.

De gecentraliseerde NCTb structuur werd vervolgens uitgebreid tot de bredere sector 
“veiligheid”. In 2012 werd deze beweging voltooid en werd veiligheid aan de naam 
toegevoegd:
• De minister van Justitie en Veiligheid is nu de coördinerend bewindspersoon bij de 

beheersing van nationale crises en bedient zich daarbij van de NCTV;
• De minister is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een brede contraterroris-

mestrategie die ook het tegengaan van radicalisering omvat en die de medewerking 
van en coördinatie met andere ministeries en ook van gemeenten vraagt; 

• Ook het “stelsel bewaken en beveiligen” is de verantwoordelijkheid van de minister. De 
minister van J&V heeft het gezag over de inzet van de dienst bewaken en beveiligen. 
Hij doet dat via de Directie Bewaken, Beveiligen en Burgerluchtvaart van de NCTV. 
Hij kan ook de burgemeester of de officier van justitie opdracht geven in verband 
met de bewaking van objecten in een gemeente;

• De minister is verantwoordelijk voor de beveiligen van de burgerluchtvaart en bedient 
zich daarbij van de NCTV;

• De NCTV voert het overheidsdeel van de Nationale Cybersecurity strategie uit;
• Tot slot heeft de minister van J&V ook de beslissingsmacht over de inzet van eenheden 

van de DSI. Voor standaard inzetscenario’s kan het College van Procureurs Generaal 
of een Hoofdofficier van justitie die beslissing namens hem nemen.12 

De NCTV bleek een handzame centrale faciliteit voor onverwachte gebeurtenissen en 
nieuwe fenomenen in het veiligheidsdomein. De aparte structuur geeft een directe 
politieke verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot snelle analyse en directe politieke 
sturing van eenheden van de strijdkrachten en de politie voor gevallen waarin de inzet, 
doorgaans met de mogelijkheid van geweld, politieke relevantie heeft. Het politieke 
karakter van het geweldsmonopolie onthult zich hier. De handschoenen gaan uit, er 
kan echt gevochten worden; geweldsinzet als “Chefsache” en die chef is de politieke chef, 
de minister van J&V. Maar ook breder, bij onverwachte gebeurtenissen blijkt de NCTV 
een soort Zwitsers zakmes voor politieke relevante incidenten en ontwikkelingen in 
het veiligheidsdomein. 

Eén van de meest opvallende incidenten waarbij deze nieuwe structuur werd gebruikt 
betrof verwonderlijk genoeg geen terroristische aanslag, maar was die naar aanleiding 
van het voorgenomen bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt 
Cavusoglu op 11 maart 2017 aan Rotterdam om daar campagne te voeren voor het Turkse 
referendum van 11 april van dat jaar. De Nederlandse regering was daar tegen. De 
minister-president meldde: Het bezoek is “ongewenst” en “ongemakkelijk”.13 De NCTV 

12 Deze eenheden zitten in de praktijk veel dichter op het gewone politiewerk dan je zou verwachten.. Eenheden 
van de DSI zijn paraat op locaties verspreid over het land en bewegen aan de hand van 112-meldingen voor 
de noodhulp mee met noodhulpeenheden wanneer de 112-melding daar aanleiding toe geeft. Ze zijn op de 
achterhand aanwezig voor het geval er inderdaad sprake is van een terroristische aanslag.

13 De Volkskrant 28 december 2017, p. 10. 
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schreef in een vertrouwelijke brief aan de gemeenten: “U wordt in overweging gegeven 
om bijeenkomsten waar Turkse bewindslieden bij aansluiten op bestuurlijke gronden te 
verbieden met als doel om escalatie en verstoring van de openbare orde te voorkomen”.14 
De NCTV overlegde met de gemeenten waarin een bijeenkomst mogelijk zou kunnen 
plaatsvinden. Haar boodschap was ook daar duidelijk. Nadat nader overleg tussen 
de ministers van Buitenlandse zaken van de beide landen een escalatie van de ruzie 
opleverde, schreef de NCTV aan burgemeester Aboutaleb (en mogelijk aan andere): “Aan 
de Turkse autoriteiten is kenbaar gemaakt dat wanneer zij zich niet zullen houden aan 
deze voorwaarden, de toegang tot Nederland zal worden ontzegd”.15 Het vliegtuig van de 
minister mocht niet landen in Nederland. Zaterdagmiddag bleek de Turkse minister van 
familiezaken op weg van Duitsland naar Rotterdam. Ook voor haar gold, dat haar bezoek 
ongewenst was. De politie en de Koninklijke Marechaussee kregen van de Minister van 
J&V opdracht om naar haar uit te kijken en te zorgen voor een directe terugkeer naar 
Duitsland. Zij werd pas in Rotterdam tegengehouden en ongelukkig genoeg aan de 
achterkant van het Turkse consulaat. Ze onderhandelde tevergeefs met de politie over 
een doorgang en verschanste zich daarna in haar gepantserde auto afgeschermd door 
bodyguards en weigerde te vertrekken. Aan de voorkant van het consulaat hadden zich 
ongeveer duizend Turkse demonstranten verzameld. De minister-president meldde aan 
burgemeester Aboutaleb dat de Turkse minister ongewenst was en moest vertrekken. 
Hij pleegde ook overleg met de Turkse minister-president.16 Eenheden van de dienst 
Speciale Interventies werden aangevoerd omdat er de vrees was dat de lijfwachten van 
de minister gewapend zouden zijn en van hun wapens gebruik zouden maken. Die 
eenheden stonden onder het gezag van de minister van V&J. Na een patstelling van 
enkele uren besloot de lokale driehoek om een takelwagen in te zetten om de auto van 
de minister weg te slepen, waarop de Turkse minister overstapte in een door Nederland 
ter beschikking gestelde auto en naar de Duitse grens wordt gereden. Het incident werd 
door de Turkse televisie met behulp van mobiele apparatuur van het Turkse gezelschap 
live uitgezonden.

De Rotterdamse politiechef fungeerde als uitvoerder van de operatie onder het gezag 
van de burgemeester en als adviseur van de burgemeester. Die stond weer in frequent 
contact met de minister van V&J. De minister had de burgemeester als verantwoordelijke 
voor de openbare orde nodig voor de uitvoering van zijn politieke beleid, zelf kon hij 
alleen opdrachten geven aan de marechaussee en aan de politie waar het ging om de 
Vreemdelingenwet en om de inzet van de DSI, die was voorbehouden aan de minister.17 

Interessant is hier de rol van de NCTV. Het succes van de interventie is voor een 
belangrijk deel toe te schrijven aan de structuur die via de NCTV kon worden opgezet. 
De NCTV coördineerde het complexe politieke en bestuurlijke netwerk dat de politie 
aanstuurde en vereenvoudigde en structureerde de communicatie en de verschillende 
belangend die meespeelden op die manier. De NCTV coördineerde ook de verschil-
lende ministeries en de NCTB fungeerde tijdens de aanloop als informeel kanaal van 
politieke beïnvloeding van de minister en de minister-president naar het gemeentelijke 

14 De Volkskrant o.c. idem.
15 De Volkskrant o.c. p. 11.
16 De Volkskrant o.c. p. 12.
17 Ook op regeringsniveau was ook overleg. Daar werd het politieke beleid bepaald en had het overleg met 

Turkse functionarissen plaats. Daarbij waren de minister-president en de ministers van Buiza, J&V en de-
fensie betrokken. Gegevens daarover zijn niet bekend.
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bevoegd gezag en de politiechef.18 De NCTV bereidde ook de eventuele directe politieke 
aansturing van de DSI voor.19 Het nut van de centrale coördinatie onder politiek leiding 
had zich bewezen.

 4. Structuur en politisering: oud en nieuw

In Nederland depolitiseerden tot 2012 burgemeesters en het Openbaar Ministerie, 
samen het bevoegd gezag vormend, de sturing van de politie. De barrière die de bur-
gemeesters met hun sterke positie in de Gemeentewet en in het politiebestel tot dat 
moment vormden als “grindbak” waarin de meeste politieke sturingsambities met 
de politie knerpend hun energie verloren, is een goed voorbeeld van een structuur 
waarbinnen de demping van en afscherming voor politieke invloed en sturing van 
de politie effectief plaats vond.20 Op terreurbestrijding na hadden politiechefs in het 
verleden met ministers nauwelijks iets te maken. Nordholt bijvoorbeeld, de vroegere 
korpschef van Amsterdam, weigerde, gesteund door zijn burgemeester, met succes 
mee te werken aan de verplaatsing naar een ander politiekorps na het onderzoek naar 
de IRT affaire in de jaren negentig.21 Pogingen van ministers om iets aan de in hun 
ogen te hoge salarissen van korpschefs te doen om een ander voorbeeld te noemen, 
leden tot 2013 schipbreuk omdat daarop formeel niets was aan te merken en omdat de 
minister er niet over ging. Pas bij de selectie en benoeming voor functies binnen de 
nieuwe nationale politie had hij een bevoegdheid in handen.

De Politiewet van 2012 heeft die situatie radicaal gewijzigd en een structuur gebracht 
waarbinnen politieke sturing van de politie meer dan vroeger mogelijk is geworden. 
Wat zijn de belangrijkste verschillen? 

Minister in sturingspositie

De korpschef en daarmee de politie is op een aantal punten rechtstreeks gaan afhangen 
van de minister en voorwerp geworden van nationaal veiligheids- en opsporingsbeleid en 
landelijke prioriteitstelling dat wordt geformuleerd op nationaal niveau. De korpschef is 
daarmee in de schaduw van zijn minister, voorwerp van politieke aandacht en discussie, 
veel meer dan vroeger.22 De minister kan de korpschef ook algemene en bijzondere 
aanwijzingen geven. Op dat centrale niveau blijkt ook de dempende werking van de 
departementale organisatie de politie niet steeds te helpen. Sterker nog, de eerste 
nationale korpschef kon rechtstreeks en dus buiten tussenkomst van de top van de 

18 Onzichtbaar is tot nu toe de invloed van de politiechef gebleven. De indruk is dat hij gereduceerd werd tot 
uitvoerder van de opdrachten van hogerhand, maar het is niet onmogelijk dat hij overleg heeft gepleegd over 
de juridische houdbaarheid van de operatie.

19 Er waren overigens burgemeesters met grote Turkse gemeenschappen die kritiek hadden op het verbieden 
van de bijeenkomst met de Turkse minister en de indruk wekten dat zij die in hun gemeente zouden hebben 
toegestaan, mocht er sprake zijn geweest van een verzoek daartoe. 

20 Zie voor die positie bv. De Jong e.a. (2017).
21 Hoe moeilijk het was om korpschefs aan te pakken bleek na de IRT-affaire. De Tweede Kamer had stappen 

geëist tegen korpschefs die betrokken waren. Nordholt weigerde, gesteund door zijn burgemeester, mee te 
werken. Hem was niets te verwijten, zo stelde hij. Wiarda en Straver werden korpschef in andere korpsen, het 
zogenaamde carrousel dat na veel moeilijkheden tot stand kwam. https://www.nrc.nl/nieuws/1996/08/30/
carrousel-van-politiechefs-begint-op-gang-te-komen-7322193-a546020.

22 In de vorige Politiewetten, die van 1957 en die van 1993, noch in het Politiebesluit 1945 kwam de korpschef 
als drager van bevoegdheden voor. Pas in de wet van 2013 krijgt hij een eigen plaats en eigen bevoegdheden.
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ambtelijke organisatie met de minister te overleggen. Een directeur-generaal is er 
niet steeds bij.23 Hij was geen lid van de bestuursraad van het minister, het hoogste 
ambtelijke overleg van het ministerie. Er ging dus geen dempende werking uit van de 
departementale organisatie op de relatie politiek-politie.

De zeggenschap over de politie, voor zover die op nationaal niveau ligt, is niet langer in 
handen van twee ministers, zoals in de oude situatie waarin de ministers van justitie en 
binnenlandse zaken ieder een deel van de zeggenschap over de politie hadden, maar in 
die van een minister. En de “countervailing power” van het collectief van burgemeesters is 
sterk afgezwakt. Centralisatie van zeggenschap, zowel beheersmatig als waar het om het 
handelen van de politie gaat op politiek niveau, verzwakking van de lokale bestuurlijke 
dominantie, dat is de lijn. 

Voor de NCTV is van meet af aan de sturingspositie van de minister helder geweest. 
Hij geeft de minister een eigen operationele organisatie en een praktische mogelijkheid 
tot coördineren, overleg en beïnvloeding. 

Mobiliteit toegenomen

Een tweede structuur gevolg is geweest dat binnen de politie het zogenaamde “opschalen” 
veel gemakkelijker is geworden. Politiecapaciteit kan veel gemakkelijker verplaatst 
worden. Onder de oude Politiewet was verplaatsing van mensen, “bijstand”, voorwerp 
van vertragende bestuurlijke procedures. Politiemensen waren in dienst van een regi-
onaal korps en daar lag ook de zeggenschap over de inzet.24 Nu zijn ze lid van een 
landelijk korps en de korpschef beslist over een verzoek tot bijstand en kan dat heel 
snel.25 Het is gemakkelijk geworden om politie-eenheden los te maken van hun lokale 
basis en elders in te zetten.

Ministeriele onafhankelijkheid ten opzichte van de politie is vergroot

Was de minister in het verleden sterk afhankelijk van een politie waarover hij grotendeels 
geen zeggenschap had, in de nieuwe situatie heeft hij in de NCTV een eigen staf voor de 
uitvoering van operationele taken en coördinerend werk en voor de analyses en scenario’s 
die daaraan vooraf moeten gaan. De NCTV heeft van het begin af aan een operationele 
rol gehad. daarnaast hebben de minister of namens hem de hoofdofficier van justitie 
de directe zeggenschap over DSI eenheden die hoog in het geweldsspectrum opereren.

23 Het omgekeerde is ook mogelijk. De korpschef kan druk uitoefenen op de minister om bepaalde maatrege-
len niet te nemen, op straffe van bijvoorbeeld terugtreden. Een andere strategie die de oud-korpschef van 
Rotterdam, Lutken mij meldde, was documenteren en rapporteren. Die strategie gebruikte hij wanneer 
zijn burgemeester, Peper, hem vroeg maatregelen te nemen die hij voor ongewenst voor het korps of de 
ordehandhaving hield; rapportage leidt bijna altijd tot een gevoelde verplichting om de gemeenteraad in te 
lichten of tot dreiging van bedoelde of onbedoelde lekken. 

24 Zie hoofdstuk IX Bijstand aan de Politie, Politiewet 1993.
25 “Alles wat met opschalen te maken heeft, leverde vroeger een discussie op met 26 korpsbeheerders, 26 korpsen 

en 12 CdK’s die zich daar tegenaan bemoeiden. Dat is nu wezenlijk anders” (Van Hoorn, Jong 2015).
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Politieke controle op de politie is sterk geïntensiveerd 

De nieuwe positie van de minister in de Politiewet, periodieke inspectie, intensieve 
monitoring en rapportageverplichtingen aan de minister en aan de Tweede Kamer.26 De 
instrumentele en kwantitatieve benadering van de sturing van de politie, bestuurskundig 
van aard en voor een deel afkomstig uit de “reinventing government” school is hier 
sterk doorgetrokken. Hij beschouwt de politie al een normale (overheids)organisatie 
die naar de principes van een bedrijf kan worden ontworpen en geleid. De beweging 
bindt de politie scherp aan ministerieel beleid en aan politieke controle. Het is voor 
een deel de voortzetting van het wantrouwen dat binnen de Kamer in de jaren negentig 
ontstond in het presterend vermogen van de politie en nieuwe opvattingen over wat 
die prestaties zouden moeten inhouden Deze benadering is van verschillende kanten 
scherp bekritiseerd. Hoogenboom (2015 ) vindt hem te plat en te eng, Fijnaut (2018) 
heeft grote staatkundige bezwaren en Nap (2018) vindt dat hij geen recht doet aan de 
gecompliceerdheid van politiewerk. Hij is op zoek naar bredere en rijkere manieren 
om verantwoording af te leggen in plaats van cijfers en ander prestatie-indicatoren, een 
intussen brede beweging binnen de overheid. 

Het lijkt er zelfs op dat de politiek sturingsambities heeft gehad met betrekking tot de 
cultuur van de politie.27

Nood aan de man?

Je zou kunnen zeggen dat deze nieuwe structuur er een zou zijn voor bijzondere 
situaties. Voor sommige situaties is het wenselijk dat eenheden snel beschikbaar zijn 
en verplaatsbaar en dat de commandovoering helder en eenduidig is, dat eventuele 
politieke verantwoordelijkheid ook duidelijk is en dat de voorlichting in een hand is. 
Politieke relevantie en politieke verantwoording zijn kernwoorden. Maar de nieuwe 
structuur bleek geen structuur in reserve en de minister bleek ook na de reorganisatie 
niet terughoudend in de dagelijkse politiewerkelijkheid. Minister Opstelten bemoeide 
zich volgens Bekker e.a. (2017), ook nadat de Politiewet was aangenomen, regelmatig 
(“graag en gretig”, volgens een respondent) met de inhoud van het politiewerk, ook 
naast de door hem te stellen landelijke prioriteiten.

Het was dus niet zo dat de minister en Tweede Kamer hun greep op de politie slechts 
tijdelijk versterkten met het oog op de bestelwijziging, om daarna, weer een grotere 
afstand te creëren en weer ruimte te geven aan apolitiek politiewerk. De nieuwe structuur 
en het handelen van de minister na de reorganisatie weerspiegelde een breed gedragen 
politieke voorkeur voor meer bemoeienis van de politiek met de politie, een bemoeienis 
die de verhouding die tussen minister en korpschef en minister en politie was ontstaan 

26 In de evaluatie van de Politiewet wordt nog geadviseerd om de monitoring te intensiveren met het oog op 
een optimale controleerbaarheid op de politie. Transparantie als voorwaarde voor effectieve politiekcontrole.

27 Een deel van het politieke ongenoegen over de politie in een aantal landen in Europa, en dat lijkt een gedeeld 
gegeven, richtte zich volgens Fyfe ook op de cultuur van de politie: die zou conservatief zijn en nauwelijks 
te beïnvloeden zijn door bestuurders en al helemaal niet door politici. Cultuurverandering, in bijvoorbeeld 
België, Nederland en Schotland, zelfs opgelegd en in programma’s vastgelegd, was dan ook een onderdeel 
van politieke bestelveranderingsinitiatieven in die landen (Fyfe e.a., 2013). Zo ambitieus waren voor som-
migen de plannen met de politie dat ze ook de cultuur van de politie zouden moeten betreffen. Zelfs was 
er bij de start van de reorganisatie sprake van een monitoring van de cultuurverandering van de politie ten 
behoeve van de Tweede Kamer.
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tijdens de reorganisatie, continueerde binnen de nieuwe verhoudingen. De minister 
definieerde de positie van de nationale korpschef als politiek relevant. Bij de politieke 
behandeling van de afhandeling van het neerhalen van de MH17 in de Oekraïne in 
de Tweede Kamer op 28 juli 2014 was de korpschef in de vergadering aanwezig en op 
verzoek van de minister voerde hij ook het woord.28 

Zo leidt de notie van een grotere politieke verantwoordelijkheid voor de politie, hoe 
ingekaderd in juridisch opzicht hij ook lijkt, tot een opvatting dat de minister zich ook 
kan bemoeien met de taakuitvoering binnen districten. Politiechefs melden dat dat 
gebeurt. “Het belangrijkste knelpunt blijft politieke bemoeienis op landelijk niveau 
met lokale incidenten. Die politieke hijgerigheid zorgt voor een ophoping van geroep 
om meer aandacht op alle thema’s”, stelt een districtschef. Een andere districtschef 
oordeelt: “Met name het politieke moment wordt belangrijk en leidt vaak tot ad hoc 
keuzes. De capaciteit en spankracht van de NP wordt daarbij regelmatig uit het oog 
verloren. Bijeffect is de toegenomen bureaucratie in uitleggen en verantwoorden” 
(Bekkers e.a., 2017: 196). 

Tweede Kamer gaat erover

Ook de Tweede Kamer is relevanter geworden voor het politieoptreden. Zij begrijpt 
de nieuwe Politiewet als een gegeneraliseerde notie van grote politieke zeggenschap 
over de politie. Zij vindt dat de minister (en dus de Kamer) er nu in het nationale 
bestel “over gaat” en riep en roept de minister voor veel ter verantwoording waarbij de 
beperkingen van die zeggenschap van de minister over de politie, ook door de Kamer 
werden genegeerd (Bekkers e.a., 2017). Een minister met een politieke veiligheidsagenda 
wordt gretig op zijn agenda aangesproken. De politieke druk op de politie via de minister 
– één minister en niet twee – en met een rechtstreeks aan hem hangende korpschef is 
zo lijkt het, permanent geworden.29 Een eenheidschef formuleert het als volgt:: “De 
politie zit te dicht op de directe politiek via minister en Tweede Kamer. Daarmee wordt 
zij te gevoelig voor hypes en medialogica. Volgens een gebiedsofficier van justitie lijkt 
elke uitglijder, ook op regionaal niveau, de politie als geheel te raken. Dat doet geen 
goed” (Bekkers e.a., 2017: 196). Die permanente druk wordt ook op een andere manier 
zichtbaar: via de stroom Kamervragen aan de minister, voor de beantwoording waarvan 
ook de staf van de landelijke korpschef voortdurend in de weer is. 

Op lager niveau is de binding met het lokale gezag minder geworden en zijn politie-
eenheden sterker gebonden geraakt aan het landelijk veiligheidsbeleid van de minister.30 
De toewijzing van capaciteit is niet meer in handen van lokaal of regionaal beheer. “Uit 
de landelijke enquête blijkt dat raadsleden in meerderheid vinden dat het werken aan 
landelijke prioriteiten ten koste gaat van het werken aan lokale prioriteiten. Actoren 
op lokaal niveau ervaren vaker dat er meer aandacht bestaat voor landelijke dan voor 
lokale doelstellingen in beleidsplannen”(Bekkers e.a., 2017: 35). De capaciteit die op 
landelijk niveau nodig is voor het stelsel van bewaken en beveiligen, voor landelijk 
eenheden en voor de snelle opschaalbaarheid van personeel en middelen en de strategie 

28 https://nos.nl/video/680476-korpschef-bouman-brieft-kamer-over-oost-oekraine.html 
29 Ik laat de werking van het grote aantal Kamervragen over de politie hier nog buiten beschouwing.
30 De Amsterdamse, Haagse en Rotterdamse eenheden vormen waarschijnlijk een uitzondering op deze ten-

dens.
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om verrassingen voor te zijn door het achter de hand houden van meer personeel of 
eenheden, gaat ten koste van de lokale capaciteit. 

Voor de NCTV is de bemoeienis van de Kamer geen probleem, Hij weet sinds de 
oprichting in 2004 niet beter dan dat er politieke sturing en aandacht is en aandacht 
van de media. De nationaal coördinatoren zijn geselecteerd uit topambtenaren uit de 
Rijksoverheid. Dat zij de minister dienen is een gegeven.

 5. Derde beweging; politisering van lokale veiligheidszorg

Wat gebeurde er intussen met de burgmeesters, de oude heersers over de politie en de 
ordehandhaving? Hun rol is veranderd. Zij zijn een deel van hun positie in de nieuwe 
structuur van de politie kwijtgeraakt. Zij zijn niet langer de unieke bestuurders van 
de politie in hun gebied; de grindbak die de burgemeestersfunctie zo centraal maakte 
voor de politie en de ambitie om apolitieke politiezorg te leveren heeft een deel van zijn 
remmende werking verloren. De minister stuurt veel meer en doet dat ook voor een 
deel buiten de burgemeester om. Maar de lokale politieke druk op deze ambtsdragers is 
sterk toegenomen met de groei van onveiligheidsgevoelens in steden, gewelddadigheid 
van de georganiseerde criminaliteit en de toenemende polarisatie rondom discriminatie 
en minderhedenproblematiek.

Vijf bewegingen zijn rondom de burgemeester zichtbaar:
a. De onstuitbare opkomst van veiligheid als politiek thema ook binnen gemeenten. 

En de invloed daarvan op lokale verkiezingen, partijvorming en programma’s;
b. De ontwikkeling van de burgemeester als veiligheidsverantwoordelijke, met de 

Rotterdamse burgemeester Opstelten als rolmodel;
c. Een sterke bemoeienis van de burgemeester met het werk van de politie, vooral in 

de grote steden;
d. De ontwikkeling van een lokaal breed veiligheidsbeleid waarin de politie deel heeft, 

maar steeds minder domineert;
e. De opkomst van het verschijnsel veiligheidswethouder, een wethouder die veiligheid 

naast de burgemeester met zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde als 
politieke portefeuille heeft;

f. De groei van een eigen gemeentelijk handhavingspotentieel in gemeenten ter 
beschikking van het college van B&W of een wethouder, in de richting van een 
nieuwe gemeentepolitie;

g. Opkomst van groepen van burgemeesters die hun netwerken gebruiken en in de 
publiciteit treden om de regering te bewegen tot maatregelen: meer politiecapaci-
teit, meer middelen ter bestrijding van drugsoverlast, legalisering van soft drugs, 
tegengaan van bendevorming, bedwingen van motorclubs. 

De rol die politiechefs in het verleden speelden als belangenbehartigers voor orde en 
veiligheidsbelangen op gemeentelijk en ook op landelijk niveau, is door burgemeesters 
overgenomen. Een depolitisering van de rol van politiechefs zou je kunnen zeggen. 
Want waar in het verleden hoofdcommissarissen in de publiciteit traden om veiligheids-
problemen te agenderen voor de publieke en ook voor de politieke agenda, zijn het nu 
burgemeesters en groepen van burgemeesters geworden, die die rol met verve spelen en 
in de publiciteit en die gesteund door wetenschappelijk onderzoek veiligheidsonderwerpen 
agenderen en die achter de schermen een sterke lobby vormen op veiligheidsonderwerpen. 
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Politisering op gemeentelijk niveau verloopt niet alleen via de lijn van de burgemeester, 
formeel nog steeds een ambtsdrager en geen politiek bestuurder, maar ook via de 
opkomst van wethouders met een veiligheidsportefeuille zoals in Rotterdam het geval 
is, wethouders die verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en een eigen veilig-
heidsdirectie, een beleid en opsporingsambtenaren hebben. Ook in een aantal andere 
gemeenten hebben wethouders veiligheid in hun portefeuille.31

Intussen zijn burgemeesters bezig met het ontwikkelen van een lokaal veiligheidsbeleid 
met eigen mensen en middelen, min of meer los van de politie.32 Burgemeester en 
wethouders zijn gaan sturen en waar wethouders veiligheid in de portefeuille krijgen 
ontstaan nieuwe samenwerkingvormen en rolverdelingen waarbij politiechefs een rol 
gaan spelen in lokale veiligheidsarrangementen. Gemeentelijk veiligheidsbeleid, lokaal 
politiek aangestuurd als eigenstandige taak, krijgt ook een eigen visie en strategie. 
Auteurs als Van der Torre (2017) op het brede veiligheidsbeleid en Tops, de laatste tijd 
wat meer toegespitst op ondermijning, spelen daar een belangrijke rol in. Hoe deze 
nieuwe gemeentelijke veiligheidsarrangementen zich gaan ontwikkelingen is nog open, 
dat die ontwikkeling betrekkelijk autonoom zal zijn, is zeker niet uitgesloten. 

 6. Medialogica en angst

Het is goed om nog even stil te staan bij de rol van media in de politisering van poli-
tiewerk. Medialogica heeft de maatschappelijke en politieke vraag naar veiligheid en 
de onrust over immigratie, terrorisme en radicale islam een ongekende politieke en 
maatschappelijke dynamiek gegeven. Medialogische processen hebben incidenten tot 
crises gepromoveerd, niet alleen waar het gaat om de politie, maar veel breder.33 Een 
uitspraak van de Haagse burgemeester over de mentale gesteldheid van een Syrische 
statushouder – een verwarde man zoals zij zei – die met een mes drie mensen verwondde 
en vervolgens door een speciale eenheid van de politie buiten gevecht werd gesteld en 
werd aangehouden, leidde tot mediaberichten, eigen onderzoek van journalisten over 
een mogelijk terroristisch motief, meer mediaberichten, een discussie in de Haagsche 
gemeenteraad over de uitspraak van de burgemeester, excuses van de burgemeester 
daar en daarnaast tot commentaar van Kamerleden en Kamervragen aan de minister 
van J&V. Een mogelijk terroristische element zou zijn verzwegen.34 De familie van de 
verdachte overweegt een gerechtelijke procedure tegen de GGZ instelling Parnassia. 
Snelle framing van gebeurtenissen, herhaling van beelden door media, nieuwscascades, 
interventies via social media, overdrijving, personalisering en dramatisering zijn de 
ingrediënten van medialogische processen die, waar veiligheid een politiek issue van de 
eerste orde geworden is, hun invloed hebben op het gedrag van ministers, bestuurders 
en politiechefs. De vorige hoofdcommissaris van Amsterdam hanteerde een KNMI voor 
gebeurtenissen (Van Reenen 2016):
• Crises hebben zich ontwikkeld tot politieke feiten van de eerste orde;

31 https://www.ad.nl/gouda/wethouder-veiligheid-voor-gouda~a0dd189f/. https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/
up/ZgxofjtJmJ_Portefeuilleverdeling_college.pdfhttps://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1716691/pvv-streeft-naar-
wethouder-voor-veiligheid.html 

32 Zie voor een vergelijking tussen ministeries m.b.t. medialogische processen.
33 Zie bij: Ruigrok, N. Beeldvorming ministeries.   

http://nieuwsmonitor.org/wp-content/uploads/vergelijkendhoofdstuk.pdf
34 Zie voor een beknopt overzicht: F. Weeda, Geschipper met Malek. F. liep fout af. NRC, 19-20 mei 2018, 6-7.  

Ook https://www.youtube.com/watch?v=5jsA2raiuv8 en http://nieuwsmonitor.org/wp-content/uploads/
vergelijkendhoofdstuk.pdfEn 



Politisering van de politie en de rol van politiechefs

CPS 2018-3, nr. 48 91

• Crisis is nieuws en nieuws is crisis;
• Het gaat nooit meer om de inhoud van de zaak, het gaat om de schuldvraag; 
• Bleeding is leading;
• Lange tijd was een ramp alleen pech maar, bij ons was de laatste pech in 1953, de 

watersnoodramp. Daarna heeft altijd iemand de schuld gekregen;
• Het gaat niet alleen om de objectieve feiten, maar juist om de emotionele duiding 

ervan;
• Crises raken het hart van de samenleving op dit ogenblik; dat is de dramademocratie;
• Beslissers zijn per definitie te laat in de media om uit te leggen hoe het zit. Media 

creëren hun eigen waarheid.

Het is een scherpe typering van de nieuwe werkelijkheid. Social media maken het 
mogelijk om beelden van de werkelijkheid of teksten ongefilterd uit te wisselen en 
te publiceren, beelden en teksten die een grote opinievormende en heel soms zelfs 
een nagenoeg revolutionerende kracht kunnen hebben. Het is door de werking van 
medialogische processen niet langer de zwaarte van de verstoring, van de disruptieve 
gebeurtenis, maar het drama dat veroorzaakt of versterkt wordt door medialogische 
processen soms zelfs kunnen samenhangen met een op zich onbeduidend incident. 
Medialogica en het politieke gebruik van medialogische processen tast politiek gezag aan.

Het strategische belang van medialogica is natuurlijk dat het vrijwel onmiddellijk ook 
een politiek proces in werking zet. Heet van de naald wordt politici om commentaar 
gevraagd en via journalistiek spitwerk en gissing worden gebeurtenissen “geframed”, 
op een manier die politiek uiterst relevant kan zijn. Politieoptreden, zelfs in zijn kleine 
incidenten, kan politieke risico’s op nationaal niveau opleveren. Politieke ambtsdragers 
worden rauwelijks geconfronteerd met beelden, berichten en opinies die, eenmaal 
“geframed”, nauwelijks meer te corrigeren zijn. 

Politiechefs die te maken hebben met incidenten kunnen zich aan de werking van 
dat nieuwe politiek-publicitaire complex niet onttrekken. De cultuur van de politie 
hecht sterk aan een feitelijke basis, aan onderzoek aan waarheidsvinding, voor een 
deel ook aan geheimhouding en is georiënteerd op politieke neutraliteit. Die houding 
staat onder druk. Het hanteren van dramavormen, van frames, het manipuleren van 
feiten, elementen van de mediatisering van gebeurtenissen, kunnen politiechefs zich 
moeilijk veroorloven, gevoelig als ze zijn voor het verwijt van manipulatie en het voor 
hun beurt spreken wanneer zaken strafrechtelijk in onderzoek zijn. Maar zij kunnen 
niet onder de mediadruk uit en politiechefs ontwikkelen een eigen houding en eigen 
strategieën. “Vooruitverdedigen”, een strategie die een van de politiechefs bepleit leidt 
tot een geringere terughoudendheid van de politie bij voorlichting na incidenten om te 
vorkomen dat onjuiste frames de beeldvorming gaan bepalen. Een nieuw soort alertheid 
is een tweede verschijnsel. “Zaak was om de vraag waarvan je vermoedde of wist dat hij 
zou komen in de media voor te zijn en die je zelf te stellen. Heel gedetailleerd.”35 

Die nieuwe alertheid, die nieuwe “professionaliteit”, is het sterkst ontwikkeld bij de 
nationale korpschef die het dichtst bij de minister opereert en bij de politiechefs van de 
grote steden, waarbinnen de incidentenkans het grootst is: Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. “Was ooit alleen het politiewerk als zodanig een bron van onzekerheid en 

35 B. Welten over de zaak Robert M, uit: Van Reenen (2016).
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risico, een andere politieke dynamiek en de nieuwe medialogica hebben in de omgeving 
van de politie een werkelijkheid geschapen die heel complex is geworden en waarin 
politieke framing van veel gebeurtenissen op de loer ligt” (Van Reenen, 2016: 46).36 
Ook de Nationaal Coordinator opereert in een veld waarbij medialogische processen 
steeds op de loer liggen. Een derde is de verplichting om heel snel informatie over 
een incident beschikbaar de hebben voor politiechef en voor de minister. Snelheid 
voorkomt verrassing en dus publicitaire fouten, snelheid maakt ook het voorkomen 
van een verkeerd “frame” mogelijk.

De gevoeligheid van incidenten werd recent duidelijk bij de behandeling van de zaak 
Henriques die in 2015 overleed bij zijn aanhouding in het Haagsche Zuiderpark, een 
overlijden dat tot verslagenheid en verdriet bij de familie leidde, tot commotie en rellen 
in de stad, tot verslagenheid, maar ook tot onbegrip en bitterheid bij de politiemensen 
die vervolgd en geschorst werden. Filmpjes van het incident circuleerden op YouTube, 
activisten gebruikten het incident om aandacht te vragen voor racistisch politiegeweld, 
familieleden en de advocaat van de familie stonden de pers te woord en uitten hun 
verdriet en hun verontwaardiging. De afhandeling ervan door de politie vroeg om een 
zorgvuldige regie van de politiechef Musscher, die zowel de pers te woord stond, als 
contact zocht met de familie en ook de verongelijkte politiemensen van de bureaus 
waar de buiten dienst gestelde politiemensen werkten moest geruststellen en de bij 
sommigen levende boosheid moest hanteren. Hij deed dat door steeds zowel vast te 
stellen dat er iets vreselijk mis was gegaan en dat het toegepaste geweld onevenredig en 
onvoldoende gecoördineerd was geweest, als ook toe te lichten dat hij respect had voor 
de politiemensen die het betrof. Hij probeerde ook de complicaties van het politiewerk 
op straat toe te lichten en de onberispelijke staat van dienst van de politiemensen.37 
“Enerzijds: hoe kan ik recht doen aan de ernst van die gebeurtenis, door toedoen van 
de politie is iemand overleden en anderzijds: Hoe hou ik voor ogen de complexiteit 
van het politievak … en het feit dat iedere keer weer politiemensen een stap naar voren 
doen om burgers te beschermen.”38

Toen bij het bekend worden van de eis van het O.M. bij de rechtszaak tegen de poli-
tiemensen – vrijspraak – de politiechef Musscher niet in discussie wilde met de pers, 
maar het bureau bezocht waar de aangeklaagde politiemensen werkten om met de 
politiemensen daar de eis te bespreken, leidde dat tot kritiek in de pers.39 Musscher 
moest vervolgens weer uiterst behoedzaam opereren toen hij in een persconferentie 
commentaar gaf op het vonnis van de rechtbank in de zaak40 – twee veroordelingen 
– en wilde proberen te bewerkstelligen dat de demonstraties en rellen die daarop in de 
Schilderswijk uitbraken, terughoudend werden aangepakt door de politie en niet tot 
nieuwe ongelukken zouden leiden. Daarnaast moest hij ook voorkomen dat zijn mensen, 
gefrustreerd door het vonnis, en onder andere opererend in de lastige Schilderwijk, zich 
door hun chef te veel in de steek gelaten zouden voelen. Lopen op eieren.

36 Hier keert ook de schaalvergroting zich tegen de politie. Kon je in het verleden zeggen dat een incident in 
het regiokorps Brabant – Noord-Oost een incident in dat korps was, tegenwoordig is “politiemol” Mark M. 
in de beeldvorming een mol in de hele Nationale Politie.

37 https://www.youtube.com/watch?v=-sHUJa4wARU
38 https://www.youtube.com/watch?v=-sHUJa4wARU
39 https://www.nporadio1.nl/achtergrond/1419-mediaforum-hoe-erg-is-het-als-de-politie-geen-interviews-wil-

geven
40 https://www.youtube.com/watch?v=eRWi2pGzHUs 
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Angst 

Angst is het voornaamste product van medialogische processen. Angst voor de politieke 
gevolgen van incidenten bij ministers en op departementen, voor het in de openbaarheid 
komen van fouten, voor overdrijving, voor negatieve beeldvorming van de politie, voor 
verontwaardig en boosheid onder politiemensen, voor een te hard oordeel over uit de 
hand gelopen optreden, voor shaming en blaming. 

Een sterke controlereflex is vervolgens de voor de hand liggende reactie. Het gevaar van 
politieke en professionele schade loert bij de medialogische dynamiek immers achter 
elk incident, zeker nu de minister een centrale beleidsmatige verantwoordelijkheid 
heeft voor de politie en het parlement die verantwoordelijkheid ook interpreteert. 
Ministeries, gemeenten en de politie richten hun communicatie zo in dat de minister, 
de burgemeester en de korpsleiding heel snel op de hoogte zijn van potentieel relevante 
incidenten. Ze proberen daarnaast hun interne communicatie en de voorlichting zo 
in te richten dat ze snel kunnen handelen om een “verkeerd frame” te voorkomen. 
Een “oorlog” noemde Bloemendaal (2009) de daarmee samenhangende lastige relatie 
tussen pers en voorlichters. Openheid verkeert in wantrouwen en georganiseerde 
behoedzaamheid, disciplinering is het onvermijdelijke gevolg.

De nieuwe hiërarchie die binnen de politie is ontstaan door het nieuwe politiebetel krijgt 
door medialogische processen een extra impuls en een grote urgentie. Ook beleidsmatig 
zijn er gevolgen. Steeds is immers de vraag wat de minister doet om te voorkomen 
dat een incident weer plaats vindt en doorgaans betekent dat een verscherping van 
procedures met de kans op meer bureaucratie en verantwoording in plaats van minder. 

 7. Deskundigheidsmacht en professionaliteitsclaims 

Politisering heeft grenzen. Een belangrijke beperking is dat de politie een eigen des-
kundigheid heeft waarvan de gezagsdrager ook afhankelijk is. Deskundigheidsmacht 
is een belangrijke vaak impliciete machtsbron. Om bij het voorbeeld van de Turkse 
minister in Rotterdam te blijven; de afhandeling van dat incident is afhankelijk geweest 
van de manier waarop bij het consulaat de aanwezige politiemensen er in slaagden 
om de opdrachten van minister en burgemeester uit te voeren. De burgemeester en 
de minister waren van die uitvoering ook afhankelijk en ook van de adviezen over 
de uitvoerbaarheid en over de wettelijke begrenzingen die de politiechef gaf. Ook 
politisering van politiewerk heeft belangrijke grenzen in de manier waarop politiechefs 
en uitvoerende politiemensen de opdrachten uitvoeren of eventueel die uitvoering 
voor onmogelijk houden. De eigen professionele autoriteit van de politie dempt de 
ondergeschiktheid van de politie aan bevoegd gezag.41 Politiemensen ontlenen daar 
een eigen oordeel aan op basis waarvan ze hun werk doen. Politiechefs vragen soms 
ene schriftelijke bevestiging van opdrachten en er zijn er die bij belangrijke incidenten 
een eigen verslaglegger gespreken, beslissingen en discussie laten vastleggen.

Politiechefs hebben ook een eigen professionele opvatting over bestuurlijke zaken die 
hun werk raken. Ze gebruiken die professionaliteitsclaim om een oordeel te hebben over 
nieuwe beleidsvoornemens van het bevoegd gezag of van ministers of politieke partijen 

41 Zie de argumentatie hier achter in Politie in Ontwikkeling: Ondergeschiktheid met gezag.
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en die soms te ventileren. Professionaliteitsclaims hielpen niet alleen de ondergeschikt-
heid van de politie in te perken, ze boden ook een rechtvaardiging voor deelname van 
politiechefs aan het publieke debat. Dat zou men politisering de andere kant op kunnen 
noemen: van de politiechef in de richting van het bestuur en de politiek. Beïnvloeding 
van politieke besluitvorming vanuit de politietoppen. Toen in 2011 in het regeerak-
koord een passage over een boerkaverbod werd opgenomen verklaarde de toenmalige 
korpschef van Amsterdam, “sommige dingen in het regeerakkoord ‘sla ik over’”.42 
Toen vervolgens in de Tweede Kamer de discussie werd gevoerd over het verbieden van 
gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod, verklaarde toenmalige Amsterdamse 
korpschef, dat hij zo’n verbod niet zou laten handhaven. Gevolg: commentaar in de 
kranten, protest van parlementariërs, minister van justitie naar de Kamer geroepen. Die 
meldde in de Kamer een goed gesprek te hebben gehad met de korpschef en begrepen 
te hebben dat die zich aan de wet zou houden (Van Reenen 2016). Intussen was het 
signaal gegeven; aan de minister, aan het parlement, maar ook aan zijn eigen korps. 
Welten plaatste zijn interventie in een tijd dat het al ongebruikelijk was geworden dat 
de politiechef zich publiekelijk uitliet over politiek gevoelige onderwerpen en over 
beleid van ministers. Hij was een representant van de opvatting dat politiechefs een 
eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben om onderwerpen die het publieke 
belang raken en waarvan zij verstand hadden in de publieke arena te brengen. Met 
de invoering van de nationale politie is die opvatting in onbruik geraakt. Dat is gezien 
het politieke belang van veiligheidsthema’s begrijpelijk, het is vanuit het oogpunt van 
politiële inbreng in het publieke debat een verarming. 

De opvatting dat politiechefs in het publieke debat iets moeten kunnen zeggen werd 
en wordt vanuit politiek en bestuur met wantrouwen bezien. Het beperkte de vrijheid 
van handelen van politiek en bestuur. Gezaghebbende politiechefs zouden met een 
publiek profiel en een sterke gezagspositie een relatief grote invloed kunnen hebben op 
het publieke debat, maar ook breder in de publiek opinie, een ontwikkeling die met de 
opkomst van populistische politieke stromingen veel slechter dan vroeger te controleren 
is door de gevestigde politiek. Hij zou ook politiechefs mee kunnen zuigen in politieke 
discussies waarin ze risico’s lopen die met medialogische processen samenhangen en 
waarvoor vervolgens in de nieuwe verhoudingen de minister ter verantwoording wordt 
geroepen. Er is in het verleden druk uitgeoefend op regionale korpschefs om uitsluitend 
binnenskamers commentaar te geven en het publiek debat te schuwen. De heersende 
opvatting over professionaliteit van politiechefs werd toen: “kritiseer je chefs of het beleid 
hoogstens intern, blijft buiten de politieke arena”. Al voor 2012 monddood gemaakt 
door kritiek van bestuurders op hun publieke optreden en “gezelfmuilkorfd” door de 
eigen nieuwe noties van publieke terughoudendheid, is het lage publieke profiel van 
de eerste nationale korpschef in de media een voortzetting van een bestaande praktijk. 

De interventie van Welten en ook het verwijt van de Korpschef van Midden Nederland 
aan de Tweede Kamer van misleidende beeldvorming bij de “Marokkanenrel” in Gouda, 
die de PVV politicus Wilders in de Kamer tot de uitspraak bracht dat het Nederlandse 
leger in plaats van in Afghanistan beter in Gouda zou kunnen interveniëren, zijn voor-
beelden van professionaliteitsclaims van politiechefs. Het gaat daarbij niet om politieke 
druk op de politie, maar omgekeerd, om wat politiële druk op of beïnvloeding van de 
publieke opinie en de politiek kan heten. Het zijn vormen van wat men contrapolitisering 

42 https://www.ad.nl/binnenland/welten-neemt-niets-van-zijn-woorden-terug~afba7597/
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zou kunnen noemen, van beneden naar boven. Opstelten verbood het de nationale 
korpschef en de politiechef van Zeeland-Noord-Brabant.

Voor de Nationaal Coördinator was een dergelijk verbod niet nodig. Hij opereerde 
en opereert binnen een ministeriele opdracht, sterk op de positie van de minister 
georiënteerd en zorgvuldigheid ten opzichte van de positie van de minister is eerste 
voorwaarde voor zijn opereren. Voor een korpschef is dat nieuw.

Vakbonden als ongebonden representanten van een professie

De politievakbonden deden niet mee aan de politieke en bestuurlijke disciplinering 
van politiechefs. De voorzitters daarvan werden al in de loop van de jaren negentig de 
belangrijkste kritische spreekbuizen vanuit de politie en ze zijn dat nog. Ze beïnvloeden 
de publieke opinie en spreken de politiek en het bestuur aan op misstanden in naam van 
de politie. Zij zijn krachtig: zo’n 90% van de politiemensen was lid van een vakbond en 
zij zijn niet te disciplineren door de politiek. De publieke discussie over controversiële 
onderwerpen wordt door hen gevoerd en politiek lastige onderwerpen worden door 
hen geagendeerd. 

Ook politiechefs, zelf niet meer bereid om deel te nemen aan het publieke debat, gebruik-
ten hun informele banden met voorzitters van politievakbonden om onderwerpen te 
agenderen in het politieke domein of om kritiek te formuleren. 

 8. Rolontwikkeling en vrijheid 

Waar structuur en cultuur zich specificeren naar posities voorzien van een set aan 
waarden en normen, ontstaan rollen. Nieuwe rollen zijn het in deze context, want er 
is een nieuwe Politiewet die nieuwe rollen heeft gecreëerd waarin mensen een plaats 
moeten vinden. Afgezien van de ruimte die sowieso aanwezig is in de vervullingen van 
rollen van minister van J&V, van nationale korpschef, van eenheidschef en van NCTV, 
is een aspect van het nieuwe politiebestel dat er al zoekend en werkend een nieuwe 
traditie moet ontstaan in de verhouding tussen de spelers. Het voert te ver om in het 
kader van dit artikel die ontwikkeling te beschrijven. 

Politiek veiligheidsactivisme tegenover hitteschildfilosofie

De eerste Nederlandse nationale korpschef zag een deel van zijn rol als het functi-
oneren als “hitteschild” tussen de politiek en de politie. Een “wij” als uitvoerende 
politieorganisatie, expliciet uitvoerend, tegen over een “zij”, de politiek en de minister, 
dat zeggenschap had over de politie en tegelijkertijd, zo merkte hij herhaaldelijk op, 
macht als voornaamste voorwerp van aandacht had. Een barrièremodel moest die macht 
beperken. Bouman bedong een rechtstreekse overlegmogelijkheid met de minister. 
buiten de ambtelijke top om. De minister en de nationale korpschef deden rechtstreeks 
zaken.43 De uitkomst van hun overleg was ook voor de directeur- generaal en zijn staf 

43 “Voor de ambtelijke top zal het niet altijd eenvoudig zijn geweest dat de Kwartiermaker Nationale Politie, 
later de eerste korpschef van de Nationale Politie, zich voor belangrijke zaken en bij potentiële verschillen van 
inzicht soms rechtstreeks tot de minister wendde, al is er ook een vaste structuur van ambtelijke overleggen, 
zoals het ‘Combi-MT’ en een formeel overleg tussen minister en Kwartiermaker Nationale Politie/korpschef, 
tot stand gebracht” (Ruys, 2017, p. 12).
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een gegeven. Hoe innig kan de band tussen een minister en een korpschef zijn en 
hoe sterk de onderlinge afhankelijkheidsrelatie? Het is zeer wel mogelijk dat in een 
reorganisatie als die van de nationale politie zo’n sterke relatie tussen twee mensen 
(mensen, geen functionarissen meer) werkt. Maar hij is uiterst risicovol en vergeleken 
met de structuur en de cultuur van waaruit de politie van voor 2012 kwam, bijna 
revolutionair te noemen. Het risico bleek; van een hitteschild tegen de politiek was 
al met al geen sprake en toen de minister in maart 2015 zware politieke averij opliep 
en vertrok, ruimde na verloop van enkele maanden ook de korpschef het veld. Een 
politiek project waaraan ook de korpschef zich zo diep gecommitteerd had, leidde tot 
zijn vertrek. Boven de korpschef die een scherpe scheiding met de politiek voorstond, 
stond een minister die een scherpe politieke veiligheidsagenda had, een activistische 
minister zou je kunnen zeggen, die werd gesteund door een Tweede Kamer die al jaren 
vond dat de politie onvoldoende presteerde.

Vooraf al hadden verschillende deskundigen uit Nederland maar meer nog uit België, 
gewaarschuwd voor de innigheid van de relatie tussen minister en korpschef die 
Opstelten en vooral Bouman voorstond, hij zag die relatie als exclusief (Bruggeman, 
Ponsaers, 2013).44 In België was gekozen voor een afzonderlijk college dat als een soort 
schokdemper moest fungeren voor de relatie tussen de wereld van de federale politie en 
de politieke en bestuurlijke wereld van minister en ministerie; de Federale Politieraad. 
De argumentatie laat zich raden: de korpschef is niet in staat om de politieke kracht 
van regeringen en parlement te weerstaan. In het politieke spel is hij geen partij, maar 
voorwerp.” Het gaat altijd over macht”, zei Bouman in zijn afscheidsinterview. “De politie 
zit in een stevig machtsspel….. Ik heb getracht de discussie ‘wie gaat er over’ achter ons 
te laten” ( Van Hoorn, Jong 2015), maar dat lukte niet. Korpschefs zijn doorgaans niet 
geschoold in politieke strategieën, sterker nog, zulke strategieën zijn soms in strijd met 
de uitgangspunten van hun ambt. 

Politieke distantie tegenover bestuurlijke souplesse 

De prijs van het barrièremodel is isolement. Maar zulk isolement is niet vol te houden. 
Wie kijkt naar de gremia waarin de nationale korpschef opereert, ziet dat het praktisch 
onmogelijk is om los te staan van politieke beïnvloeding. De korpschef voert regelmatig 
overleg met de minister en het ministerie over politiebeleid, over incidenten en vragen 
die in het parlement leven. Hij neemt deel aan het veiligheidsoverleg dat de minister-
president, de minister van J&V, die van binnenlandse zaken en die van defensie wekelijks 
voeren, en aan interdepartementaal ambtelijk veiligheidsoverleg. Hij is ook, zelfs in 
het parlement, de ambtelijke ondersteuner van de minister. Zeker de aanwezigheid 
van de korpschef bij het wekelijkse ministeriele veiligheidsoverleg, trekt de korpschef 
structureel in de sfeer van de politieke zorgen van de regering.45 

Politieke aspecten van het handelen van de korpschef zijn onderdeel van een gecompli-
ceerd en vaak subtiel bestuurlijk-politiek spel dat ontsnapt aan de publieke waarneming. 
In dat spel is de korpschef niet slechts de uitvoerder. Hijzelf definieert mede zijn 

44 De waarschuwing zat minder in de tekst dan in de waarschuwingen gedurende de discussies tijdens de con-
ferentie over de bijdragen van “Voer voor kwartiermakers”. Die waarschuwingen werden verder in kleinere 
kring ook binnen het ministerie van V&J door Belgische deskundigen uitgedragen.

45 Het veiligheidsoverleg wordt gevoerd door de minister-president, de minister van Justitie en Veiligheid, die 
van Binnenlandse Zaken en die van Defensie.
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relatie tot de minister, het ministerie en het parlement. Zo heeft de tweede landelijke 
korpschef zijn relatie ten opzichte van de minister en het ministerie veranderd en die 
van de politie met het “oude” lokale gezag over de politie. We noteren uit de evaluatie 
van de Politiewet: “Uit ons diepteonderzoek komt naar voren dat de Nationale Politie 
in eerste instantie nogal eenzijdig was georiënteerd op de minister en het departement. 
Dit was als het ware het spiegelbeeld van het centralisme van de sturing binnen het 
korps. Met de komst van een nieuwe korpschef oriënteert de politie zich meer op de 
burgemeesters en regio burgemeesters” (Bekkers e.a., 2017). Maar hij bindt zich toch 
ook weer meer aan het ministerie. De nieuwe nationale korpschef neemt deel aan de 
bestuursraad van met ministerie van J&V en schaart zich daardoor meer onder de 
andere departementale en uitvoerende diensten van de minister. Het voor sommigen 
onaantrekkelijke beeld van de politie als uitvoerende dienst van de minister verschijnt 
door deze “gelijkschakeling” aan de horizon.

Er blijkt nu ook ruimte voor bestuurlijke opinies. Zo pleitte de korpschef op 22 december 
2017 voor de media voor de komst van GGZ hulpverleners in buurten, naast de wijkagent 
om de groei van overlast gevende en hulpbehoevende verwarde personen hanteerbaar 
te houden. Een taakverdeling waarbij mensen met een psychisch probleem in een 
vroeg stadium en deskundig kunnen worden geholpen door een hulpverlener in de 
thuissituatie.46 Het was waarschijnlijk voor het eerst dat na de nationalisering van de 
politie de korpschef zich publiekelijk met een beleidsprobleem, dat voor de politie 
relevant was, bezighield en daarvoor ook aan de politiek suggesties deed. Opvallend was 
de toon: niet in gebreke stellend maar bezorgd en begrijpend. Opvallend was ook de 
vorm: een suggestie voor een oplossing samen met het adresseren van een probleem. 
Ook werden geen pressie uitgeoefend op de snelheid waarmee de oplossing zou moeten 
worden gerealiseerd. Relevant ministeries waren op de hoogte. Andere media namen 
het bericht over, de GGD verklaarde zich voorstander van het idee.47 Iets soortgelijks 
gebeurde toen de Onderzoekraad voor Veiligheid het advies uitbracht om de handel 
en het gebruik van gevaarlijk vuurwerk te verbieden. Akerboom had die suggestie al 
eerder gedaan en een aantal maatregelen genomen om de handel en het gebruik van 
illegaal vuurwerk aan te pakken. Hij kon zo aansluiten bij het advies van de OVV met 
een verwijzing naar zijn eigen al ondersteunende beleid. Het is, zo lijkt het, het begin 
van een meer bestuurlijke invulling van het korpschefschap, eerste oefeningen in 
effectieve politieke en bestuurlijke signalering. Ze kunnen al oefenend komen tot een 
nieuwe stijl van bestuurlijk handelen van een korpschef.

De meer bestuurlijke rolopvatting van de tweede nationale korpschef wordt waarschijn-
lijk gefaciliteerd door de stijl van de nieuwe minister van V&J. Een “hitteschild” is niet 
echt nodig als er geen politiek veiligheidsactivisme aan de kant van de minister is en 
zijn rolopvatting veel meer afstandelijk is ten opzichte van zijn voorganger. Ongetwijfeld 
speelt de afwezigheid van ervaring met politie en veiligheidsvraagstukken een rol, 
veiligheidsactivisme zonder politieke ervaring is politiek uiterst riskant, maar een 
minister zonder ervaring in het veiligheidsveld, is afhankelijker van de korpschef dan 
een minister met ervaring, maar dat zijn er maar weinig. 

46 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/politiechef-akerboom-wil-psychisch-hulpverlener-elke-wijk/
47 https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/12/grote-toename-verwarde-mensen-aker-

boom-pleit-voor-meer-hulpverleners-571247/
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De vraag is waar bij een meer bestuurlijk opererende korpschef de beperking van 
politieke invloed, de barrière, de oriëntatie op het werk en de politiële werkelijkheid, 
de oriëntatie naar “beneden” als je het zo mag noemen, nu komt te liggen. In veel 
minder mate bij de korpschef. Dan moet het ergens binnen de organisatie zijn, op het 
niveau van de eenheidschef van de drie grootste eenheden en op het niveau van de 
disctrictschef bij de andere, zo vermoed ik. Daar moet de afscherming van de invloed 
van de politiek plaatsvinden. Die afscherming blijkt er te zijn. Op het lokale niveau is 
van politisering van de politie geen of weinig sprake. De apolitieke lijn van het verleden 
wordt kennelijk doorgetrokken in het nieuwe bestel. Raadsleden zijn niet op de hoogte 
van beleidsplannen en worden daar niet over gehoord (Bekkers e.a., 2017). Ze klagen 
daarover. Dat ligt in de lijn met eerdere waarnemingen uit de tijd van de regionale 
korpsen, ook toen klaagden raadsleden over geringe betrokkenheid bij beleid voor de 
politie en het werk van de politie. Raadsleden hebben ook geen zicht op de samenwerking 
tussen politie en andere organisaties (Bekkers e.a., 2017). Politieke sturing en controle 
op het werk van de politie voltrekt zich vooral op het landelijke niveau en nauwelijks 
op het lokale niveau. Tenminste: wanneer men het beslag op mensen en middelen voor 
nationale taken en de daaruit voortvloeiende grote tekorten in de lokale politiezorg en 
de noodhulp buiten beschouwing laat. 

 9. Het beeld 

Europees verschijnsel

Nederland is niet het enige land dat zijn politie onlangs hervormde. Fyfe, die onderzoek 
deed naar recente reorganisaties – bestelveranderingen – van politieorganisaties in een 
aantal Europese landen, zag steeds een centralere aansturing van de politie. Op België 
en Engeland na nam die ook de vorm aan van een nationale politie of de versterking 
van controle op de al bestaande nationale politiekorpsen zoals in Frankrijk (Fyfe e.a., 
2013).48 “In some of these countries the introduction of a national police force reflects a tendency 
to more hierarchical relations in the field of policing and security … and the introduction of 
a more powerful central state” (Fyfe e.a., 2013: 9). Daarnaast zien de auteurs een verlies 
van vertrouwen van politici in de politie die tot ingrijpen in de structuur en in de 
autonomie van de politie leidden. “A lack of economy, effectiveness and efficiency” (Fyfe 
e.a., 2013: 11) is een gedeeld thema in Europese hoofdsteden, tekortkomingen die 
vooral met het zicht op de nieuwe veiligheidsvragen waarvoor de samenleving staat tot 
vaak substantieel ingrijpen in de structuur van de politie leidden. Fyfe e.a. (2013) geven 
twee verklaringen voor de centralisatietendens in Europese politiekorpsen. De eerste 
is de new public management beweging die ook in een aantal politiekorpsen voet aan 
de grond had gekregen en die in Nederland leidde tot de vraag naar de verhoging van 
het presterend vermogen van de politie en in Engeland tot een grotere rol voor private 
security. Een tweede verklaring gaat daar juist tegenin en ziet de centralisatie als de 
terugkeer van meer hiërarchische relaties binnen de politie en tussen de opdrachtgevers 
van de politie en de politie. “Governance” wordt ingeruild voor hiërarchie.49 Beide 
bewegingen doen zich voor. 

48 België, Engeland, Finland, Frankrijk, Denemarken, Nederland, Schotland, Zweden.
49 De implicatie van die beweging is dat de keuze van een governance benadering voor de evaluatie van de 

reorganisatie van de Nederlandse politie past binnen een interpretatiekader dat verwant is aan de new public 
management beweging en dat die benadering machtsimplicaties verwaarloost.
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Ik mis bij Fyfe e.a. de verklaring die Bayley vond in een van zijn vroege publicaties. Hij 
stelde vast dat er een relatie was tussen centralisatie van de politie en conflict bij de 
vorming van staten in Europa. Staten die in hun formatieve periode ernstige en geweld-
dadige binnenlandse conflicten hadden gekend hadden een gecentraliseerd burgerlijk 
of militair politiekorps, staten waarbij dan niet het geval was hadden gedecentraliseerde 
doorgaans niet militaire politiekorpsen (Bayley 1975). Centralisering heeft te doen met 
de gepercipieerde kans op gewelddadige conflicten met politieke relevantie. Is die groot, 
dan is de politie gecentraliseerd en is ook de besturing van de politie gecentraliseerd. 
Centraliseringsbewegingen zijn in dat perspectief vormen van politisering omdat de 
zeggenschap over het geweldsapparaat wordt geconcentreerd, de bestuurbaarheid ervan 
wordt vergroot en de mobiliteit (opschaalbaarheid) ook wordt vergroot. Of dat ook 
steeds een politieke sturing is blijft bij Bayley wat in midden, maar is niet onlogisch. 
De Nederlandse ontwikkeling past in Bayley’s constatering. 

Blijvende politieke sturing van delen van het politiewerk en zoeken naar een 
veiligheidsarchitectuur

De beer is los, de politieke zeggenschap over de politie en breder over veiligheidsvraag-
stukken is gegroeid. Het lijkt er op dat de greep van de minister op het politiebeleid en 
op de korpschef niet beperkt bleef tot de bestelverandering, maar dat hij permanent 
geworden is. De minister heeft een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen en een 
nog bredere verantwoordingsplicht naar de Tweede Kamer. Rapportages en monitors 
houden de Kamer op de hoogte. De minister heeft vaak soms formeel wel, maar feitelijk 
geen verweer tegen de brede bemoeienis van de Tweede Kamer met de politie. De nieuwe 
verhoudingen leiden tot een gegeneraliseerd beeld dat de Tweede Kamer over de politie 
gaat, terwijl politiek verantwoordelijken die gegeneraliseerde notie van zeggenschap over 
niet actief bestrijden of beperken. Bekkers e.a. (2017) melden de duidelijke tendens tot 
incidentalisme en politisering van de discussie over de politie. Het parlement spreekt 
zich uit over incidenten die formeel onder verantwoordelijkheid van het lokale gezag 
vallen, vooral als er sprake is van veel media aandacht en trekt zich van de opmerking 
dat het daar niets mee te maken heeft niets aan. 

Het is goed om, wanneer het gaat over de politisering van de politie drie institutionele 
settingen te onderscheiden waarbinnen zich politiseringstendensen ontwikkelen: die 
van de nationale politie die hier de meeste aandacht krijgt waar het gaat om politisering, 
daarnaast de NCTV, eigenlijk een veel helderder en effectiever voorbeeld van centrale 
en politieke sturing van delen van de veiligheidszorg die nationaal belang hebben en 
tenslotte de lokale veiligheidszorg die in ontwikkeling is en waarvan nog onduidelijk 
is in welke richting zich die zorg ontwikkelt: hoe politiek wordt ze en hoe zal ze zich 
verhouden tot de traditionele politiezorg. Voor elk van die drie settingen geldt dat 
politisering er een andere betekenis zal hebben. 

De oorzaak van deze politiseringsbewegingen zijn in dit artikel niet aan de orde geweest; 
ik heb elders als hypothese geopperd dat politisering wordt ingeleid door een “critical 
juncture”, een moment waarop de maatschappelijke orde niet meer naar behoren 
functioneert zonder dat duidelijk is wat er aan de hand is en wat de oorzaken zijn, 
maatschappelijke instabiliteit die dwingt tot het zoek naar aanpassingen, een proces dat 
lang kan duren. Politisering van de politie is dan een controlereflex in een warrige tijd. 
Misschien is een tweede verklaring, dat de veiligheidsvraag zo breed en zo diffuus is 
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geworden, dat er ook innovatiebewegingen op het veiligheidsgebied onder schuil gaan 
die we nog niet goed herkennen. En waarvoor de vorm waarin ze kunnen worden aange-
pakt nog niet helder is. De NCTV ontwikkeling is die van een sterke politiek gestuurde 
dynamiek en verantwoordelijk voor nieuwe speerpunten van modern veiligheidsbeleid; 
de sturing op cybersecurity en het experimenteren met nieuwe vormen daarin is daar 
een goed voorbeeld van. Dat geldt ook voor de integrale aanpak van het de voorkomen 
van radicalisering en islamistisch terrorisme. Gemeentelijk veiligheidsbeleid met zijn 
voorstel om een GGZ expert in te zetten met een wijkagent voor de aanpak van verwarde 
personen en de ideeën voor een buurtrechter zijn voorbeelden van de “kleine orde”” 
in wijken en buurten. 

Rolontwikkeling

Minister en nationale korpschef staan sedert 2012 in een nieuwe verhouding tot elkaar. 
Die verhouding is nieuw, voor een deel genormeerd, maar voor een ander moet hij zich 
nog vormen. Twee voorbeelden van die verhouding hebben we de afgelopen jaren gezien 
en ik heb ze getypeerd. De eerste als politiek “veiligheidsactivisme” (minister) tegenover 
“hitteschildfilosofie” (korpschef). De tweede als “politieke distantie” (minister) tegenover 
“bestuurlijke souplesse” (korpschef). Het zijn vergrovingen, te sterke vergrovingen, van 
complexe relaties, maar ze illustreren een aantal dingen. Het eerste is dat er een begin 
lijkt te zijn van een informele vormgeving van de relatie tussen minister en korpschef; 
het begin van institutionalisering. Het kan ook zijn, dat we met de twee voorbeelden 
die we tot nu toe hebben van deze verhouding ook de meest voor de hand liggende 
varianten die de relatie zullen kennen te pakken hebben. Dat geeft ruimte om ook naar 
de politieke en professionele risico’s van de varianten te kijken. En er is iets om op voort 
te bouwen, zelfs wanneer de persoonlijke invulling van het ambt van minister en van 
korpschef steeds een rol zal spelen.

Een ding is zeker: de nationale korpschef is deel gaan uitmaken van de groep ambtenaren 
die een officiële gezagsrelatie met de minister hebben, maar die ook deel hebben aan 
de politieke zorgen van de minister. Eén van de wringende punten bij het begin van 
de reorganisatie was dat de politie in de voormalige regionale korpsen niet gewend 
waren aan en geen gevoeligheid hadden voor de politieke relevantie van gebeurtenissen 
waarop de minister door de pers of ook in de Kamer kon worden aangesproken. Die 
situatie is voor goed verleden tijd. De korpschef brengt “zijn” minister niet in politieke 
moeilijkheden; dat is ook gaan gelden voor andere politiechefs in den lande.

Over de rolontwikkeling in het lokale veiligheidsbeleid, de lokale driehoek en relatie 
met een wethouder veiligheid is alleen in Rotterdam ervaring mee. 

“Speaking truth to power” is de laatste tijd een veelgehoorde uitdrukking in relatie tot de 
Amerkaanse FBI en haar leiding (Comey, 2018). De deskundigheidsmacht van de politie 
geeft haar het gezag om ook ten aanzien van de minister en andere gezagsdragers de 
waarheid en de feitelijke basis daarvan te laten horen. De verwachting is dat Nederlandse 
politiechefs die deskundigheidsmacht goed gebruiken. Dat ze dat in het publiek zullen 
doen, is na 2011 hoogst onwaarschijnlijk geworden.

Bekker e.a. (2017) geven de indruk dat noch de eerste nationale korpschef – die van 
het hitteschild – noch de meer bestuurlijk georiënteerde opvolger erin slagen om 
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politieke bemoeienis weg te houden uit de dagelijks politiepraktijk. De hoop is dat het 
om incidenten gaat, anders wordt apolitieke politiezorg minder werkelijkheid en meer 
ideaal. Het behoud van die werkelijkheid is harde knieën waard. 
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Deze bijdrage gaat essentieel over controle op politie. Er zijn evenwel tal van “checks and 
balances” die een politiebestel in evenwicht dienen te houden. Hier gaat het over de parle-
mentaire controle op het politiebestel, waarbij de verschillen tussen België en Nederland tegen 
het licht worden gehouden. In essentie is de parlementaire controle voorzien om de politieke 
verantwoordelijkheid van de regering te kunnen realiseren. In principe gaat het om een 
hoeksteen van de parlementaire democratie (Broeksteeg, 2004). Door de regering (uitvoerende 
macht) ter verantwoording te roepen wordt de overheid gecontroleerd door het Parlement 
(wetgevende macht). 

Velen zullen zeggen dat het Parlement haar rol als exclusieve wetgever in grote mate heeft 
verloren ten voordele van de regering en in feite is verworden tot een soort van applausmachine 
van de regerende meerderheid. Op zich is dat uiteraard geen argument. Het is veeleer een 
statement dat ertoe vaststelt dat de “primus inter pares” van de machten de handdoek in de 
ring heeft gegooid ten voordele van diegenen die volksvertegenwoordigers horen te controleren. 
Indien deze machtsverhoudingen niet langer gerespecteerd worden, is er immers grondig wat 
fout met onze parlementaire democratie. Zeker daar waar het gaat om het functioneren van 
de politie, de bekleders van de staatsmacht bij uitstek. De politie behoort tot de uitvoerende 
macht en moet in die zin gezagsgetrouw zijn aan haar bevoegde ministers, maar het behoort 
aan het Parlement om die ministeriële verantwoordelijkheid te toetsen en te controleren. In deze 
bijdrage gaan we na in welke mate er op dit vlak verschillen zijn tussen België en Nederland.

In een eerste gedeelte wordt toegelicht hoe parlementair onderzoek in beide landen is georga-
niseerd. Het verschil tussen de parlementaire onderzoekscommissie in België en de enquête 
commissie in Nederland wordt duidelijk. Tevens wordt een chronologisch overzicht verschaft 
van alle bestaande commissies van afgelopen jaren, die in beide landen werden gehouden. Een 
tweede deel van deze bijdrage spitst zich toe op de controle op politie en Justitie aan de hand van 
een reconstructie van de parlementaire werkzaamheden in parlementaire onderzoekscommis-
sies. De resultaten in wetgeving en beleid van deze werkzaamheden komen aan bod, waarbij 

1 Prof. emeritus UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid & Criminologie, Vakgroep Strafrecht, Criminologie en 
Sociaal Recht.

2 Doctor in de Criminologie. Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies. 
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een antwoord wordt gegeven op de vraag “wat was nu het directe gevolg van de parlementaire 
controle op de werking van politie?” in beide landen.

 1. Parlementair onderzoek in België en Nederland

In deze paragraaf komen structurele en organisatorische elementen van het parlementair 
onderzoek in beide landen aan bod.

 1.1 Parlementaire onderzoekscommissie in België

 1.1.1 Organisatie en structuur

België is een federaal land en heeft dan ook Parlementen op verschillende bestuursni-
veaus (federaal en regionaal). Aangezien ‘politie’ nog steeds een federale bevoegdheid 
is, beperkt deze bijdrage zich tot het federaal niveau. Het Belgisch federaal Parlement 
bestaat uit twee kamers, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, die 
onafhankelijk van elkaar functioneren. Tot 2014 werden voor beide kamers de leden 
rechtstreeks verkozen door de bevolking. Dit wijzigde relatief recent, met name in 2014, 
ter gelegenheid van de zogenaamde 6de Staatshervorming (Ponsaers, 2016). Vandaag 
worden enkel nog de 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers rechtstreeks 
verkozen voor een termijn van 5 jaar3. Bij deze verkiezingen geldt er een stemplicht 
voor alle Belgen van 18 jaar of ouder die hun burgerlijke en politieke rechten genieten. 
In 2014 werd rechtstreekse verkiezing van de leden van de Senaat afgeschaft.4 

De federale Kamer beschikt over het “recht van onderzoek” op basis van artikel 56 van 
de Grondwet door middel van parlementaire onderzoekscommissies. Dit recht bestaat 
al sinds de Belgische onafhankelijkheid in 1830, en wordt geregeld door een wet van 
3 mei 18805, welke werd gewijzigd door de wet van 30 juni 1996. Op deze wijze 
controleert de Kamer de regering en het beleid van de vorige regeringen. Bovendien 
levert een dergelijk onderzoek veel informatie op, die aanleiding kan geven tot het 
verbeteren van de bestaande wetgeving. Zo’n commissie komt er op voorstel van één 
of meer parlementsleden. Daarin beschrijven ze de opdracht zo nauwkeurig mogelijk, 
en dat voorstel wordt op dezelfde wijze behandeld als een wetsvoorstel: behandeling 
in commissie, mogelijkheid tot amendering, onderzoek en goedkeuring bij gewone 
meerderheid in plenaire vergadering. De facto betekent dat dat er dus geen parle-
mentaire onderzoekscommissie komt tegen de wil van de (regerings)meerderheid in. 
Parlementaire onderzoekscommissies worden in België beschouwd als het essentiële 
controleorgaan van het Parlement.

In sommige gevallen is de maatschappelijke druk zo groot dat politici geen andere keuze 
zien dan een dergelijke commissie op te richten. Steeds wordt in de schoot van de Kamer 
fel gediscussieerd over de opdracht van een parlementaire onderzoekscommissie. Wat 
mag ze precies onderzoeken, en wat niet? Meestal laat men zich daarbij leiden door 
de vraag of er al dan niet gelijktijdig ook gerechtelijke onderzoeken lopen en beide 

3 Voorheen gold de verkiezing voor 4 jaar.
4 Het aantal senatoren werd fors teruggebracht en enkel nog voorbehouden voor deelstaatsenatoren (50) en 

gecoöpteerde senatoren (10).
5 Vóór de wet van 3 mei 1880 diende telkens een specifieke wet aangenomen te worden om een parlementaire 

onderzoekscommissie op te richten.
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onderzoeken elkaar niet in de weg lopen. Verdere vragen zijn: Wat zijn de specifieke 
onderzoeksopdrachten? Meestal wordt de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid 
ook uitdrukkelijk gesteld. Welke ministers komen in beeld? Ook de timing (de duur, 
die in de tijd bepaald wordt) en de samenstelling van de onderzoekscommissie zijn 
onderwerp van onderhandelingen. 

Belangrijk is in dit kader het feit dat niet zelden leden van de oppositie deel uitmaken 
van de commissie. Men wil immers vermijden dat de oppositieleden de commissie 
voortdurend contesteren, zodat een serene werking niet langer mogelijk is en de politiek 
een slechte beurt maakt bij de bevolking. In bepaalde gevallen worden zelfs vicevoorzit-
ters aangeduid afkomstig uit de oppositie, hoewel in praktijk het voorzitterschap meestal 
toevalt aan een lid van de meerderheid, doch ook hiervan wordt afgeweken. De leden van 
de onderzoekscommissie worden gekozen door en uit de plenaire vergadering, waarbij 
geen minimum- noch maximumaantal wordt bepaald. Dat gebeurt volgens de regel 
van de evenredige vertegenwoordiging, in verhouding tot de sterkte van elke politieke 
“fractie”.6 In België is een evenwaardige verdeling van mandaten over de verschillende 
politieke fracties immers belangrijk; het politieke evenwicht wordt steeds nagestreefd. 
De commissie wijst in haar schoot een voorzitter en een bureau aan.

De parlementaire onderzoekscommissie beschikt over dezelfde bevoegdheden als een 
onderzoeksrechter in een gerechtelijk onderzoek (Devroe et al, 2017).7 Dat betekent dat 
een parlementaire onderzoekscommissie onder meer getuigen kan oproepen en deze 
onder ede kan verhoren, getuigen met elkaar confronteren, documenten opvragen en 
in beslag laten nemen, huiszoekingen laten uitvoeren, plaatsbezoeken organiseren, 
enz. Voor de uitvoering van sommige onderzoeksdaden zal de commissie een verzoek 
richten tot de eerste voorzitter van het Hof van Beroep, die vervolgens de bevoegde 
magistraten aanwijst. De aangestelde magistraten staan vanaf dan onder de leiding 
van de voorzitter van de onderzoekscommissie.

De commissies kunnen ook een beroep doen op de vaste comités P en I, de contro-
leorganen die rechtstreeks afhangen van het Parlement en toezicht uitoefenen op 
de politie- en inlichtingendiensten.8 Commissies laten zich ook vaak bijstaan door 
“experts”, dat zijn veelal academici met een zekere reputatie en ervaring in onderzoek 
en beleid, of soms ook ervaren magistraten. De vergaderingen van de commissie zijn 
in principe openbaar, tenzij ze anders beslist. Commissieleden zijn tot geheimhouding 

6 Volgende partijen tellen vandaag niet genoeg leden om als “fractie” erkend te zijn: Vlaams Belang, FDF, 
PTB-GO!, Parti Populaire, Vuye & Wouters (scheurlijst van N-VA).

7 De voornaamste onderzoekverrichtingen waarvoor een Belgische onderzoeksrechter bevoegd is zijn: aanhou-
ding van een verdachte; ondervraging van de in verdenkingstelling (eventueel na dagvaarding); verhoor van 
getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit); huiszoeking en inbeslagname; deskundi-
genonderzoek; opsporing van telecommunicatie; onderzoek aan het lichaam (≠ fouilleren); afluisteren van 
telecommunicatie (telefoontap of internettap); DNA-onderzoek; in observatiestelling en plaats bezoek.

8 Zo bevindt het Comité P (of het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten) en haar enquêtedienst zich onder 
het rechtstreeks toezicht van het Parlement. Dit comité controleert politie en ook de bijzondere opsporings- 
en inspectiediensten, ook inzake opsporingstaken, op klacht of eigen initiatief. De enquêtedienst bestaat uit 
politiepersoneel uit de korpsen dat naar deze dienst werd overgeheveld en dus centraal door Comité P wordt 
betaald en niet langer door het (voormalige) korps. De enquêteurs opereren onder leiding van raadsheren, 
meestal magistraten, maar het kunnen ook mensen van andere herkomst zijn (5 personen in totaal), die op 
hun beurt ressorteren onder een voorzitter die magistraat moet zijn. De raadsleden beschikken van rechts-
wege over politiebevoegdheid. Deze laatste relatie is echter niet hiërarchisch: het College van raadsheren 
beslist steeds collegiaal. Het Comité P wordt gecontroleerd door een parlementaire opvolgingscommissie.
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verplicht met betrekking tot de informatie verkregen naar aanleiding van niet-openbare 
vergaderingen. De bevindingen worden door de rapporteur(s) neergeschreven in een 
openbaar verslag, dat ter bespreking aan de plenaire vergadering van de Kamer wordt 
voorgelegd. Die spreekt zich uit over de conclusies en aanbevelingen, en eventueel ook 
over de politieke verantwoordelijkheden. In de meeste gevallen is het de bedoeling om 
het beleid en de structuren in de toekomst te verbeteren.9 In de eerste helft van de 20ste 
eeuw werden er slechts zelden onderzoekscommissies opgericht. Het instrument werd 
vaker gebruikt vanaf 1980, met de oprichting van een aantal onderzoekscommissies 
naar aanleiding van schokkende gebeurtenissen. 

 1.1.2 Historisch overzicht parlementaire onderzoekscommissies 

In Tabel 1 (zie bijlage) overlopen we de parlementaire onderzoekscommissies die 
sinds de Belgische Onafhankelijkheid in 1830 tot op vandaag werden ingericht in de 
schoot van de Kamer en Senaat (supra). In deze tabel werden tevens de parlementaire 
onderzoekscommissies die in regionale parlementen werden gehouden opgenomen. 
Ook de gemeenschaps- en gewestparlementen kunnen immers parlementaire onder-
zoekscommissies oprichten, met dezelfde bevoegdheden. Deze werden in dit overzicht 
mee genomen om aan te tonen hoeveel parlementaire onderzoekscommissie er in 
België – en dit in tegenstelling tot in Nederland – werden georganiseerd.

Uit Tabel 1 blijkt dat – in de schoot van het federaal Parlement – een aantal commissies 
werkzaam waren die betrekking hadden op de werking van de politiediensten. In de 
Kamer waren het er zes, met name: 1. de Heizelcommissie (1985); 2. de Bendecommissie 
I (1988); 3. de commissie Mensenhandel (1992); 4. de Bendecommissie II (1995); 5. de 
commissie Dutroux (1996); en 6. de commissie Aanslagen (2016). In de Senaat waren 
het er twee, met name: 1. de commissie Private Milities (1980); en 2. de commissie 
Georganiseerde Criminaliteit (1996). In totaal gaat het dus om acht parlementaire 
onderzoekscommissies die betrekking hadden op de werking van de politie. In geen 
van commissies opgericht in de schoot van de gemeenschaps- en gewestparlementen 
werd de werking van de politie aangesneden. Dit is logisch aangezien deze materie niet 
behoort tot hun bevoegdheidsdomein (Devroe, 2016).

 1.2 Parlementaire enquête in Nederland

 1.2.1 Organisatie en structuur

In Nederland zijn parlementaire onderzoekscommissies niet hetzelfde als hetgeen er 
in België onder wordt begrepen. Een Nederlandse parlementaire onderzoekscommissie 
kent geen bijzondere bevoegdheden zoals in België wel het geval is. In Nederland 
wordt de term “parlementaire enquêtecommissie” gebruikt. Een parlementaire enquête 
is in Nederland een middel dat de Eerste en Tweede Kamer kunnen instellen om 
informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen. Het parlementaire recht om een 
enquêteonderzoek te houden is sinds 1848 vastgelegd in de Nederlandse Grondwet 
en sinds 1850 verder uitgewerkt in de Wet op de Parlementaire Enquête. De eerste 

9 “Bijzondere commissies” worden ook wel eens opgericht. Dergelijke “bijzondere commissies” behandelen 
grote en delicate opdrachten, maar beschikken over minder bevoegdheden dan een onderzoekscommissie, 
waardoor ze ook sneller opgericht kunnen worden. Ze kunnen in de loop van hun werkzaamheden nog 
omgevormd worden tot een onderzoekscommissie. 



Politie en parlementaire controle in België en Nederland

CPS 2018-3, nr. 48 107

parlementaire enquêtes vonden plaats in de negentiende eeuw en dienden voornamelijk 
om de kennis van parlementsleden over een bepaald onderwerp te vergroten. Sinds 
1983 dient een parlementaire enquête vooral om de waarheid boven tafel te krijgen 
over bepaalde gebeurtenissen, zodat duidelijk wordt wat er is gebeurd en wie politiek 
verantwoordelijk kan worden gehouden. Sindsdien heeft de Tweede Kamer al diverse 
malen een parlementaire enquête gehouden. De wet op de parlementaire enquête werd 
in 2008 volledig herzien. 

De Kamer kan steeds besluiten een enquêteonderzoek te houden; hiervoor is een 
meerderheidsbesluit nodig. Een enquêtecommissie, bestaande uit Kamerleden, voert 
dit onderzoek vervolgens uit. De Kamer bepaalt de onderzoeksopdracht. Elke burger 
in Nederland is op basis van de wet verplicht om medewerking te verlenen aan een 
parlementaire enquête. Enquêtecommissies kunnen getuigen oproepen en onder 
ede verhoren. Weigerachtige getuigen kunnen door de rechter worden gedwongen 
medewerking te verlenen, bijvoorbeeld met een dwangsom of medebrenging door de 
politie. Meineed en blijvende weigerachtigheid zijn strafbaar.10 Op dit vlak verschillen 
de bevoegdheden van de parlementaire enquêtecommissies in Nederland van deze 
van België. In België wordt, zoals reeds gemeld, de bevoegdheid van de commissie 
gelijkgesteld met deze van de onderzoeksrechter11; in Nederland is dat niet het geval, 
wellicht omdat een rechter-commissaris er een veel beperkter functie heeft (Devroe, 
et al, 2017).

De Eerste Kamer heeft sinds 1887 het recht van enquête, maar heeft hiervan nog nooit 
gebruikgemaakt.12 De Eerste en Tweede Kamer beschikken ook over het recht van 
parlementair onderzoek, hetgeen te onderscheiden valt van een Parlementaire enquête. 
Inzake Parlementair onderzoek is echter niets door de Nederlandse wet geregeld. 
Dat kan tot problemen leiden bij het verkrijgen van vertrouwelijke informatie en de 
archivering ervan door de onderzoekscommissie. Getuigen hebben bij een parlementair 
onderzoek juridisch een veel vrijblijvender positie dan bij een enquête. Parlementaire 
onderzoeken worden dan ook beschouwd als een “lichtere” vorm van onderzoek dan 

10 In juli 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan van Gert-Jan Segers (CU) voor een onderzoek naar 
hoorzittingen naar Brits model waarbij mensen makkelijker onder ede kunnen worden gehoord, zonder 
de tijdrovendheid van een parlementaire enquête en tevens zonder de vrijblijvendheid van de traditionele 
hoorzittingen. De Kamer heeft op 3 december 2013 besloten daartoe een tijdelijke commissie evaluatie Wet 
op de Parlementaire Enquête in te stellen. De commissie is op 1 april 2014 ingesteld. In haar constituerende 
vergadering op 10 april 2014 heeft de commissie Ronald van Raak (SP) gekozen als voorzitter. Begin 2016 
rapporteerde de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over haar verkenning 
van de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête: de 
zogenoemde parlementaire ondervraging, ook wel aangeduid als mini-enquête. De opzet is om door een 
ondervragingscommissie, die de formele status heeft van enquêtecommissie in de zin van de Wet op de par-
lementaire enquête 2008, in korte tijd mondelinge informatie te verzamelen door middel van het onder ede 
horen van personen, op wie de plicht tot medewerking rust. Op 10 april 2016 bleek een Kamermeerderheid 
een parlementaire mini-enquête te willen instellen naar belastingconstructies die via Nederland lopen. Dit 
naar aanleiding van de publicaties over de Panama Papers: de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale 
constructies.

11 De voornaamste onderzoekverrichtingen waarvoor een Belgische onderzoeksrechter bevoegd is zijn: aanhou-
ding van een verdachte; ondervraging van de in verdenkingstelling (eventueel na dagvaarding); verhoor van 
getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit); huiszoeking en inbeslagname; deskundi-
genonderzoek; opsporing van telecommunicatie; onderzoek aan het lichaam (≠ fouilleren); afluisteren van 
telecommunicatie (telefoontap of internettap); DNA-onderzoek; in observatiestelling en plaats bezoek.

12 Wel dienden op 18 mei 1981 Eerste Kamerleden een voorstel in tot het instellen van een parlementaire 
enquête naar zogenoemde opwerkingscontracten. Het voorstel werd op 2 juni 1981 verworpen.
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een enquête. De staatsrechtelijke bedoeling van een onderzoek is de waarheid boven 
tafel krijgen. Nadat een enquêtecommissie onderzoek heeft gedaan en betrokkenen bij 
het voorwerp van onderzoek heeft gehoord, stelt de commissie in de regel een rapport 
met bevindingen op. De Kamer debatteert vervolgens eerst met de commissie en later 
met het kabinet over de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken. De ingestelde 
commissie krijgt wel een onderzoeksopdracht mee, maar geen enquêtebevoegdheden. 

 1.2.2 Historisch overzicht parlementaire onderzoekscommissies 

In Tabel 2 (zie bijlage) overlopen we de parlementaire onderzoekenquêtes en -commis-
sies die in Nederland tot op vandaag werden ingericht. 

Hieruit blijkt dat in de schoot van de Tweede Kamer slechts één enquête werd gevoerd 
die verband hield met het functioneren van de politie, met name inzake de IRT-affaire. 
Drie jaar later werd in de Tweede Kamer de commissie Kalsbeek gevraagd na te gaan in 
welke mate de aanbevelingen van de parlementaire enquête werden omgezet in beleid. 
Het gaat dus om twee onderling verbonden parlementaire initiatieven die betrekking 
hadden op de werking van de politie. 

Het is niettemin opvallend dat zowel in België als in Nederland de laatste decennia 
meer onderzoeken plaatsvonden dan in de 19de en begin 20ste eeuw. Zonder hieromtrent 
een definitieve uitspraak te willen doen houdt dit wellicht verband met het feit dat de 
(politieke) beleidsvoering van beide landen alsmaar complexer is geworden en daarom 
de nood aan transparantie groter is geworden. Ook lijkt het ons een gevolg van groeiende 
politieke argwaan ten aanzien van politieke tegenstanders.

 2. Parlementaire onderzoek naar politie 

 2.1 Parlementaire onderzoekscommissies in België 

Uit Tabel 1 (zie bijlage) worden de acht parlementaire onderzoekscommissies in het vet 
in detail geanalyseerd met als doel de parlementaire onderzoekscommissie als evaluatie 
instrument voor de politiestructuur en werking van naderbij te bestuderen. 

 2.1.1 Senaatscommissie Private Milities (1980)

Voluit gaat het om de “Parlementaire onderzoekscommissie voor de studie van de problemen 
van de ordehandhaving in het algemeen en meer in het bijzonder betreffende de naleving en 
de toepassing van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden en 
waarbij de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in, en het dragen van 
wapens en op de handel in munitie aangevuld wordt”. Deze commissie werd voorgezeten 
door de Nederlandstalige socialist Jos Wijninckx. De commissie was werkzaam van 19 
juni 1980 tot 10 juli 1981. 

Deze commissie kwam tot stand na het ontstaan van extreemrechtse milities zoals de 
Vlaamse Militanten Orde (VMO) en het Franstalige Front de la Jeunesse (FJ) die – eind 
jaren 1970 – meer en meer in de openbaarheid traden (Ponsaers, 2017). De commissie 
wilde nagaan waarom er zo weinig gebruik werd gemaakt van de wet die voorzag in 
het verbod op het bestaan van dergelijke private milities. De commissie stelde zich ook 
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vragen die verband hielden met het vermeend machtsmisbruik, de belangenverstrenge-
ling en criminele en staatsondermijnende praktijken bij de toenmalige rijkswacht, 
die voortvloeiden uit geruchten over banden tussen extreemrechtse milities en de 
rijkswacht. In deze zin heeft deze commissie voor het eerst van naderbij onderdelen 
van het Belgisch politiebestel bestudeerd.

Het resultaat van deze commissie bleef beperkt tot een weinig zeggend en rommelig 
rapport dat afgesloten werd op 24 juni 1981. De werkzaamheden van de commissie 
waren eerder amateuristisch en lokten geen publiek debat ten gronde uit, laat staan 
dat het onderzoek aanleiding zou hebben gegeven tot beleidsingrepen. Kortom, de 
commissie “Private Milities” boekte weinig tot geen concrete resultaten. Overigens werd 
het tijdens de werkzaamheden van deze commissie pijnlijk duidelijk dat in de schoot 
van het Parlement weinig kennis aanwezig was in parlementaire middens omtrent het 
politiewezen (Capelle, 1982).

Niettemin heeft deze commissie invloed gehad op de latere politiehervorming en het 
debat inzake openbare orde. Het is immers onmiskenbaar dat sinds deze commissie de 
interesse voor en kennis in het politiebestel exponentieel is toegenomen bij de parlemen-
tairen. Tevens stond de commissie haar grondige aanpak tijdens haar werkzaamheden, 
met inzet van alle voorrechten en middelen die een parlementaire onderzoekscommissie 
toekomen, model voor de werkwijze van latere onderzoekscommissies.

 2.1.2 Kamercommissie Heizeldrama (1985)

Op 29 mei 1985 deed zich in het Heizelstadion in Brussel één van de grootste rampen 
in de voetbalgeschiedenis voor. Voor de finale van de Europacup braken rellen uit, 
toen Liverpoolsupporters het neutrale vak met fans bestormden dat met supporters 
van Juventus was gevuld. Daarbij kwamen 39 mensen om het leven en raakten er 
ongeveer 400 gewond. Een “parlementaire onderzoekscommissie naar de oorzaken, de 
omstandigheden en de lessen die moeten worden getrokken uit de tragische gebeurtenissen die 
zich op woensdag 29 mei 1985 tijdens de voetbalwedstrijd Liverpool-Juventus Turijn hebben 
voorgedaan” werd ingesteld en vergaderde onder het voorzitterschap van de Franstalige 
socialist Robert Collignon. Heel snel na de installatie kwam de commissie met haar 
bevindingen, op 9 juli 1985. 

In het rapport werd toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Charles-Ferdinand 
Nothomb (Franstalig Christendemocraat), met de vinger gewezen. Nothomb weigerde 
evenwel af te treden, waarop vicepremier en minister van Justitie, Jean Gol (Franstalig 
liberaal), dan maar zijn ontslag aanbood. De Koning weigerde het ontslag van de regering, 
waarop de Franstalige liberalen op hun stappen terugkeerden (Parlementair onderzoek, 
1985). Uiteindelijk leidde de kwestie wel tot vervroegde verkiezingen in oktober 1985.

In dit rapport ontbrak echter een heldere diagnose van het “waarom” van het gebrekkig 
functioneren van politie (Ponsaers & De Kimpe, 2002). De reden voor het gebrekkig 
overheidsfalen inzake veiligheid werd in de commissies eigenlijk niet onderzocht. Het 
structureel resultaat van de commissie was wel dat er eindelijk werk werd gemaakt van 
een voetbalwet (de zgn. Wet Tobback).13 Verder werd het verplicht een rampenplan 

13 Wet van 21 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) gewijzigd door de wet van 10 maart 2003 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden (B.S., 31 maart 2003). De minister van Binnenlandse Zaken L. Tobback 
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op te stellen voor evenementen met een bepaald aantal bezoekers of een bepaalde 
risicowaarde. Tijdens de finale stond het ene deel van het stadion onder toezicht van 
de rijkswacht en het andere onder toezicht van de gemeentepolitie. Dit had geleid tot 
gebrekkige coördinatie. Het principe van eenheid van commando bij grootschalige 
evenementen werd bevestigd naar aanleiding van de werkzaamheden van de Heizelcom-
missie. Verder werd het Heizelstadion volledig verbouwd.

Van oktober 1988 tot april 1989 volgde er een strafproces. Veertien Britse supporters 
kregen een celstraf, al dan niet met uitstel. De coördinerende rijkswachtkapitein liep een 
veroordeling met uitstel op, net als de secretaris-generaal van de Belgische voetbalbond. 
Minister Nothomb en de burgemeester van Brussel, Hervé Brouhon, werden vrijge-
sproken. Zo ook de andere beklaagden, met name de leidende rijkswachtcommandant, 
de Brussels schepen van sportzaken, de UEFA-voorzitter en de secretaris-generaal. Het 
Openbaar Ministerie ging in beroep tegen het vonnis. Het arrest van het Hof van Beroep 
viel op 26 juni 1990 en legde zwaardere straffen op voor elf veroordeelden. Slechts één 
van de veertien supporters verkreeg de vrijspraak. De secretaris-generaal van de UEFA 
werd alsnog veroordeeld, waardoor de UEFA mee moest bijdragen aan het schadeloos 
stellen van de slachtoffers.

 2.1.3 Kamercommissie Bende van Nijvel I (1988)

Het onopgelost blijven van de zaak van de “Bende van Nijvel”14 bracht de discussie 
omtrent problemen in de werking van politie en justitie in België op gang. De zaak 
zorgde bij de publieke opinie voor grote ongerustheid en leidde tot een voorstel tot het 
installeren van een parlementaire onderzoekscommissie. Zo was de “parlementaire 
onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het 
banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt”, geboren. De Nederlandstalige Christen-
democraat André Bourgeois nam de taak van voorzitter op zich. Op 24 mei 1988 kon de 
commissie haar werk aanvatten. De commissie kreeg als taak mee te onderzoeken hoe 
politie en justitie te werk waren gegaan bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Zo 
ook of er bij de bende personen betrokken waren die als doel hadden de democratische 
instellingen te destabiliseren en of er banden waren tussen deze personen en leden van 
de openbare instellingen. In deze zin lagen de werkzaamheden van deze commissie 
in het verlengde van deze van de commissie “private milities”. Het lijvig verslag werd 
gepubliceerd op 30 april 1990 en het eindrapport volgde op 2 mei 1990 (Parlementair 
Onderzoek, 1988).

De commissie stelde een gebrekkige coördinatie vast tussen de verschillende poli-
tiediensten. Er heerste een groot wantrouwen tussen de politiefunctionarissen en de 

diende de voetbalwet in en voorzag daarmee voor het eerst in administratieve sancties voor inbreuken in 
en rond het stadion (zoals op een omheining klimmen, binnenkomen zonder ticket, aanzetten tot haat en 
woede, een overtreding van een stadionverbod). De vaststellingen in het kader van deze wet gebeuren door 
politie of door personeel van Binnenlandse Zaken, die ook voor heel België in de sanctionering voorziet. 
De procedure loopt dus op federaal niveau niet op gemeentelijk niveau. De boete gaat naar de staatskas. 

14 Deze aanslagen namen een aanvang in 1982; de laatste aanval dateert van 1985, waarbij 8 doden vielen bij 
een overval op de Delhaize in Aalst. De figuur van Patrick Haemers is van belang voor de perceptie van 
onveiligheid, waarin de media een belangrijke rol spelen met titels als “Haemers, de reus van de Bende van 
Nijvel”. P. Haemers was in die periode de meest bekende overvaller van geldstransporten, waarvan er vier 
plaatsvonden in datzelfde jaar 1985. Hij was medeverantwoordelijk voor de ontvoering van gewezen premier 
Paul Vanden Boeynants op 14 januari 1989, een ander incident dat gigantische media-aandacht kreeg. 
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magistraten en tussen de politieonderzoekers onderling. De spanningen waren zelfs 
voelbaar binnen het eigen korps. De commissie moest daarnaast ook vaststellen dat het 
de politie aan de nodige middelen ontbrak om te kunnen opboksen tegen dergelijke 
(georganiseerde) criminaliteit. Tevens ontstond de nood aan een wettelijke regeling van 
de opsporingstechnieken, zoals de infiltratie en het gebruik van informanten. Door het 
onvoldoende organiseren van permanenties waren de politiediensten niet voorbereid 
op een snel optreden en daarbij kwam dat ook het nationaal politiealarm15 niet naar 
behoren werkte. 

De commissie kwam met de aanbeveling de politieopleiding te harmoniseren en daar-
aan gelinkt een statuut van de politiediensten uit te werken die de rivaliteit tussen de 
korpsen moest weg nemen. Om dit te bereiken was de commissie van oordeel dat er 
een ingrijpend voorstel tot herstructurering van de politiediensten in België vereist 
was, met op lange termijn één politiedienst voor alle gerechtelijke opdrachten en één 
onafhankelijke dienst voor de wetenschappelijke politie. Meteen zette de onderzoeks-
commissie de toon voor de eerstvolgende jaren en bereidde zonder enige twijfel de weg 
voor een grootschalige politiehervorming voor. 

De regering koos niet meteen voor een radicale breuk door middel van een reorga-
nisatie van de politie. De drie algemene politiediensten, met name de rijkswacht, de 
gerechtelijke politie en de gemeentepolitie, zouden blijven voortbestaan. Ze moesten 
echter wel drastisch worden hervormd. Een eerste aanzet werd gegeven door de drie 
verschillende bestaande politiediensten te behouden, maar ze territoriaal te organiseren 
op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen. Enkele nationale politiediensten 
bleven noodzakelijk, zo oordeelde de commissie. Deze mochten echter niet uitgroeien 
tot een “superpolitie”, maar moesten in hoofdzaak een ondersteunende functie vervullen 
ten aanzien van de lokale diensten en de coördinerende magistraat. 

Voorts was er nood aan een reglementering omtrent het gebruik van de bijzondere 
politietechnieken. Informanten waren onmisbaar bij het oplossen van zware mis-
drijven, zo oordeelde de commissie, maar het gebruik ervan en de tarifering van hun 
premies moest worden geregistreerd en voorzien worden van interne controle. Naast de 
informantenwerking, diende ook de infiltratie wettelijk te worden geregeld. Hetzelfde 
gold voor het afluisteren van telefoongesprekken. Provocatie moest daarentegen zowel 
uitgesloten, als onwettelijk blijven. 

In het kader van het strafonderzoek zou de wetgever geregeld de strafbepalingen moeten 
evalueren, zou de uitwerking van het vervolgings- en opsporingsbeleid bij de regering 
moeten liggen en zouden de vervolgingsbeslissingen in individuele zaken een autonome 
bevoegdheid van het parket moeten blijven. Daarbij zou echter elke beslissing tot 
seponering moeten worden gemotiveerd en zou men alle betrokkenen bij een onderzoek 
regelmatig moeten inlichten over de evolutie in een dossier. 

In juni 1990 kwam de regering in antwoord op de bevindingen van de Bendecommissie 
I met een ambitieus plan, het zon. “Pinksterplan”. Het korps van de rijkswacht werd 
gedemilitariseerd. Dit wil zeggen dat er een overheveling van beheer plaatsvond van de 
minister van Landsverdediging naar zowel de minister van Binnenlandse Zaken als naar 

15 Een toenmalig alarm dat werd afgekondigd ten aanzien van alle politiediensten, ingeval van incidenten met 
een nationale draagwijdte.
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de minister van Justitie, respectievelijk voor de zaken waarvoor zij de verantwoordelijk-
heid droegen. De gemeentepolitie had nood aan modernisering, door middel van een 
degelijke uitrusting, en professionalisering, door middel van een adequate opleiding. 
Het moest een gemeenschapsgerichte politie worden, die de eerstelijnsbijstand zou 
verrichten. Wat betreft de gerechtelijke politie, werd in het “Pinksterplan” de integratie 
van hun statuut met dat van de rijkswacht voorop gesteld. Een integratie vond evenwel 
(nog) niet plaats. 

Verder kreeg de taakverdeling en de bevoegdheid van de verschillende diensten een wet-
telijke basis in de Wet op het politieambt, welke de basiswet werd voor de drie toenmalige 
politiediensten. Ook het zogenaamde “vijfhoekoverleg” kreeg hierin verankering. Dit 
model werd overgenomen uit Nederland en hield in dat men de samenwerking onder-
ling zou opvoeren door middel van systematisch overleg tussen de burgemeesters, het 
Openbaar Ministerie en de leidinggevenden van de drie politiediensten. 

Het “Pinksterplan” voorzag in de oprichting van een centraal instituut met een onder-
steunende functie. Het beleidsplan kreeg ook op dit punt vorm door de creatie van 
de Algemene Politiesteundienst (die pas in 1994 daadwerkelijk werd geïnstalleerd). 
Hiermee kwam een effectieve verbetering van de samenwerking en de coördinatie 
van de drie politiediensten op gang. Er werd eveneens voorzien in het opstellen van 
veiligheidscharters waarin, door overleg, de doelstellingen en de afspraken voor de drie 
politiediensten konden worden vastgesteld.

De navolgende regering kwam in 1992 met de uitwerking van het zogenaamde “Pink-
sterplan II”, nog steeds in het verlengde van de aanbevelingen van de Bendecommissie 
I. Het plan bevatte een verdere uitwerking van het eerste “Pinksterplan”, maar kende 
daarnaast ook verscheidene nieuwe onderdelen zoals de uitbouw van slachtofferhulp 
op het niveau van de politie, de verdere modernisering van de infrastructuur en de 
beperking van de administratieve werklast. In het kader hiervan wilde men ook de 
coördinatie verder uitbouwen door het verder stimuleren van de intergemeentelijke 
samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke korpsen. Om het geheel kort 
samen te vatten werd niet echt geraakt aan de grote lijnen van het politiesysteem. Tegen 
de zomer van 1994 kon ook het grootste deel van het “Pinksterplan II” effectief worden 
omgezet in wetgeving. 

De daaropvolgende minister van Binnenlandse Zaken, de Nederlandstalige socialist 
Johan Vande Lanotte zette dit beleid verder door met de invoering van de vrijwillige 
Interpolitiezones. Deze zones kaderden binnen de uitbouw van de samenwerking van 
de gemeentepolitie, ook met de lokale rijkswachtbrigades. Binnen meerdere gemeentes 
moesten de lokale rijkswachtbrigades en de gemeentepolitie samen volledig de basis-
component van de politiezorg waarnemen. Zo kregen ze dezelfde bevoegdheden en 
moesten ze door middel van het vijfhoekoverleg onderling tot een taakverdeling komen. 
Kortom: het zijn deze eerste Bendecommissie en de daarop volgende regeringsplannen 
die de fundamenten hebben gelegd voor de latere politiehervorming in 1998, zoals we 
later zullen zien.
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 2.1.4 Kamercommissie Mensenhandel (1992)

In 1992 verscheen het boek van Chris De Stoop (1992), “Ze zijn zo lief, meneer”. De 
auteur beschreef hoe jonge meisjes in de prostitutie werden gedwongen. Hij was de 
eerste die het netwerk van internationale vrouwenhandel van binnenuit aan het licht 
bracht. Er ontstond een storm van verontwaardiging bij de burger en niet veel later werd 
een voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ingediend. 
De commissie “belast met het onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de 
bestraffing en uitroeiing van de mensenhandel” werd op 23 december 1992 in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers geïnstalleerd. De commissie telde elf leden en Johan Vande 
Lanotte kreeg het voorzitterschap toegewezen. Haar taak omvatte het formuleren van 
aanbevelingen zodat er een structureel beleid kon worden uitgewerkt tot uitroeiing van 
de mensenhandel. Aangezien mensenhandel vele aspecten kent, heeft de commissie 
zich moeten beperken en zich in hoofdzaak toegespitst op vrouwenhandel en de seksuele 
uitbuiting (Parlementair Onderzoek, 1993-1994). 

De voor afrekeningen gevoelige materie had tot gevolg dat de meeste getuigenissen 
achter gesloten deuren verliepen en er aldus werd afgeweken van de normale regel van 
openbaarheid. Tevens kende de werking enkele beperkingen. Tijdens de activiteiten 
van de commissie kwam het gebrek aan wettelijke en organisatorische regeling van 
het werk van de experten aan de oppervlakte (De Ruyver, 1998). Anderzijds werden 
er goede afspraken met de pers gemaakt en verliep alles vlot en afgeschermd van 
op sensatiegerichte buitenstaanders. Dit kwam ten goede aan zowel de anonimiteit 
van de getuigen, als aan de rechten van verdediging van personen die kans liepen op 
vervolging. Om de goede werking te bevorderen werd er een protocolakkoord gesloten 
met het College van Procureurs-Generaal. Daarin werden afspraken gemaakt omtrent 
de inzage van dossiers, een tot dan toe veel bediscussieerd onderwerp. Het akkoord 
werd door beide partijen strikt nageleefd. Op 18 maart 1994 diende de commissie haar 
eindverslag in. 

De commissie besloot dat, zolang men de oorzaken (de economische ongelijkheid) van 
het fenomeen niet wegneemt, het fenomeen ook niet verdwijnt. Daarnaast merkte de 
commissie op dat netwerken van mensenhandelaars gebruik maken van lacunes in 
de wetgeving, met name deze in de vreemdelingenwetgeving en de sociaalrechtelijke 
regelgeving. In het bijzonder werden de figuren van het politiek asiel, de schijnhuwe-
lijken, de rechtspersonen en de au-pair statuten met succes misbruikt. Als deze lacunes 
worden weggewerkt, zullen er evenwel nieuwe wegen worden bewandeld. De overheid 
zal daarom, zo werd besloten, blijvend aandacht moeten besteden aan mensenhandel. 

Uit de analyses van het politieoptreden trok de commissie diverse conclusies. De klas-
siek gekende methodes waarover de korpschefs beschikten om correcte en volledige 
informatie te verkrijgen over wat er in hun korps omging waren onvoldoende, meende 
de commissie. Een dienst belast met het intern toezicht zou moeten worden uitgebouwd 
in elk gemeentelijk korps. Ook merkte de commissie verschillende tekortkomingen 
op bij het tuchtrecht van de politie. Het bevatte geen tarifering, het werd vaak verward 
met het strafrecht, er was een versnippering van het toezicht op de tucht en er was 
een gebrek aan een interpolitiële deontologische code. Een grondige hervorming met 
eenheid van regels en beleid leek er noodzakelijk. 
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De commissie wees erop dat de politie hulpeloos stond tegenover georganiseerde 
misdaad en het risico op normvervaging na langdurige tewerkstelling in dit specifiek 
milieu. De commissie schoof als oplossing een rotatieprincipe naar voor waarbij poli-
tiemensen niet jaren aan een stuk in dezelfde gevarenzone dienden te werken. De 
commissie stelde verder vast dat de diensten die zich bezig hielden met zedenfeiten, 
prostitutie of mensenhandel bijna uitsluitend uit mannen bestonden. Een aanmoediging 
van de tewerkstelling van vrouwen bij dergelijke diensten leek aangewezen. Ook had 
de commissie vastgesteld dat de politie verantwoordelijk was voor het ophalen van de 
gemeentelijke taksen inzake prostitutie. De commissie beoordeelde deze situatie als een 
voorbeeld van de tegenstrijdige houding van de overheid ten aanzien van prostitutie. De 
commissie pleitte dan ook voor de afhandeling ervan door specifieke administratieve 
diensten en op langere termijn voor de afschaffing ervan. 

Daar niet elke inbreuk meteen strafrechtelijk kon worden vervolgd was de commissie 
van mening dat de prostitutie eerst sociaalrechtelijk moest worden aangepakt. Dit 
uiteraard enkel voor zover de praktijken niet gepaard gingen met geweld, klachten of 
minderjarigen en er geen sprake was van mensenhandel. Zo kon men de sociale positie 
van de betrokkenen verbeteren. 

Het ontbreken van samenwerking tussen de verschillende regeerniveaus (federaal, 
regionaal en lokaal) tastte de effectiviteit aan en gaf aanleiding tot misbruiken. Er 
werd daarom gepleit voor een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en 
de gewesten. De afgifte van verblijfvergunningen en arbeidsvergunningen konden 
op die manier in overeenstemming worden gebracht. Ook samenwerking tussen de 
administratieve diensten, politiediensten en inspecties was onontbeerlijk. De systemen 
waren te kwetsbaar voor misbruiken. 

Besluitend stellen we vast dat deze commissie er voor een groot deel in is geslaagd om 
een structurele analyse te maken. Ze heeft zich kunnen weerhouden te het zoeken naar 
schuldigen en verantwoordelijken voor de dysfuncties. De mogelijke deontologische en 
strafrechtelijke inbreuken werden overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten. Verder 
werd het door de onderzoekscommissie gemaakte wetsontwerp effectief omgezet in de 
Mensenhandelwet van 13 april 1995. Hierdoor werd het fenomeen van mensenhandel 
strafbaar gesteld zowel in het Strafwetboek als in de Vreemdelingenwet. De mensen-
smokkel werd eveneens strafbaar gesteld in de Vreemdelingenwet. 

 2.1.5 Kamercommissie Bende van Nijvel II (1995)

In de tweede helft van de jaren negentig had België opnieuw te maken met wrede 
aanslagen (Van Daele, 2001). Op 13 juni 1996 keurde de Kamer van volksvertegenwoor-
digers de oprichting goed van een tweede “Parlementair onderzoek naar de noodzakelijke 
aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitiewezen op basis van 
de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel”, namelijk 
de Bendecommissie II, onder het voorzitterschap van de Nederlandstalige Christen-
democraat Tony Van Parys. De oprichting kwam er nadat de toenmalige minister van 
Justitie twee professoren had belast met het evaluatieonderzoek naar de Bende van 
Nijvel. Op 14 oktober 1997 legde de commissie haar verslag neer, een jaar voor de grote 
politiehervorming van 1998.
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De nieuwe Bendecommissie krijgt uitdrukkelijk de opdracht om “het onderzoek van het 
onderzoek” te voeren. Er moest verder gewerkt worden met de conclusies van de eerste 
Bende-commissie. Vele vaststellingen uit de eerste commissie kwamen opnieuw aan 
bod en in de aanbevelingen van deze Bendecommissie II wordt bij herhaling eveneens 
verwezen naar de conclusies van de Commissie Dutroux (Parlementair Onderzoek, 
1997-1998) (zie volgende paragraaf). De commissie wees op het feit dat het openbaar 
ministerie onvoldoende toezicht en leiding uitoefende op het optreden van de poli-
tiediensten. De commissie pleitte voor de instelling van een gestructureerd federaal 
parket. De leiding van het federaal parket zou berusten bij een federaal-procureur 
die niet onder het gezag van het college van procureurs-generaal zou staan. Naast de 
federale procureur zouden ook de nationale magistraten in het federaal parket zitten. 
Tot slot voorzag de commissie ook in het doortrekken van de federale behandeling naar 
de onderzoeksrechter. Dit betekent dat ofwel zou worden overgegaan tot de aanwijzing 
van een federale onderzoeksrechter “ad hoc”, hetzij tot een zogenaamde “pool” van 
federale onderzoeksrechters. 

Wat de politie betreft pleitte de commissie voor de vereenvoudiging en eenmaking van de 
tuchtprocedure voor de diverse politiediensten, waarbij verwezen werd naar “de op stapel 
staande politiehervorming”. De magistratuur moest het initiatief kunnen nemen voor het 
instellen van een tuchtprocedure in verband met de gerechtelijke opdrachten van de 
politiediensten. De magistraat die nalaat om op te treden moet hiervoor verantwoordelijk 
worden gesteld. De onderzoeksmagistraten moesten, aldus de commissie, inspraak 
krijgen bij het bepalen van het aantal en bij de selectie van de politieambtenaren die in 
een bepaald dossier dienen te werken. Daarenboven moet worden voorzien in straffen, 
zo de politiediensten informatie achterhouden.

Wat de mogelijkheid tot het afluisteren van telefoongesprekken betreft, stelt de commis-
sie vast dat de wettelijke verplichting om alle geregistreerde gesprekken uit te tikken tot 
een grote achterstand leidt in de opvolging van aldus verkregen informatie. In het dossier 
van de bende rijzen daarenboven heel wat vragen over het werken met informanten. 
Verdachten blijken tevens politie-informanten te zijn van een ander korps of in een 
ander arrondissement. Het ontbreken van een controle op de informantenregistratie 
heeft tot gevolg dat deze personen er in slagen politiediensten te manipuleren.

De commissie is verder van oordeel dat de problemen waarmee de politiediensten 
kampen, zullen blijven bestaan indien de magistratuur niet effectief de leiding neemt 
van het onderzoek. Ze is van oordeel dat het in dat dossier vastgestelde wantrouwen 
tussen de gerechtelijke politie en de rijkswacht een gegronde reden is tot integratie 
van deze politiediensten. Die samensmelting vereist evenwel dat de magistratuur de 
daadwerkelijke leiding van het onderzoek op zich neemt. 

 2.1.6 Kamercommissie Dutroux et al. (1996)

De gebeurtenissen op het einde van de zomer van 1996 zet de gebrekkige werking 
van het gerechtelijk apparaat en het politieapparaat bij het publiek nogmaals in de 
kijker. België maakt kennis met de crimineel-pedofiel Marc Dutroux. Twee meisjes 
worden uit een kelder bevrijd, maar al snel blijkt dat er meer aan de hand is. Voor twee 
andere meisjes blijkt alle hulp te laat. Ze waren enkele maanden eerder om het leven 
gebracht en de stoffelijke resten worden in augustus 1996 teruggevonden in de tuin 



Paul Ponsaers en Elke Devroe

116 CPS 2018-3, nr. 48

van Dutroux. De lichamen van nog twee andere meisjes worden in september 1996 
aangetroffen. Het wordt al snel duidelijk dat het verloop van het onderzoek bedolven 
zit onder de misslagen. 

Het Parlement is van oordeel dat er nood is aan een ingrijpende verandering. De 
oprichting van een onderzoekscommissie leek daarvoor de ideale aanzet. Met de Neder-
landstalige liberaal Marc Verwilghen als voorzitter gaat het parlementair onderzoek “naar 
de wijze waarop het onderzoek door politie en gerecht werd gevoerd in de zaak Dutroux-Nihoul 
en consorten” van start. Ze kreeg als opdracht meer duidelijkheid te scheppen omtrent de 
wijze waarop het onderzoek werd gevoerd, alsook zich uit te spreken over de noodza-
kelijkheid van aanpassingen in de werking van het gerechtelijk en het politieapparaat. 
Een eerste rapport werd neergelegd op 14 april 1997 en het laatste rapport volgde op 
16 februari 1998 (Parlementair Onderzoek, 1996-1997). 

Het werk kende voor een groot deel overlappingen met de tweede Bendecommissie. 
Beiden hadden als kerntaak het onderzoek naar het functioneren van politie en justitie 
in de gevoerde gerechtelijke onderzoeken. De onderzoekscommissie wekte van bij de 
start hoge verwachtingen bij de bevolking. De werking van de commissie was hierdoor 
grotendeels tegenovergesteld aan deze inzake Mensenhandel. Er werd juist wel een heel 
openbaar onderzoek gevoerd, met betrokkenheid van de media en met veel externe 
druk. Het reeds aangehaalde probleem van samenloop van het gerechtelijk met het 
parlementair onderzoek kwam hier duidelijk naar de oppervlakte. De commissie startte 
de werkzaamheden in grote politieke eensgezindheid. Diepgaande ondervragingen 
van getuigen vonden plaats en de commissie gaf oprecht de indruk het werk serieus 
te nemen. Naarmate men zich meer en meer begon te realiseren dat het onderzoek 
compleet de mist was ingegaan, begon het tij te keren. Er ontstonden lekken van 
vertrouwelijke informatie naar de pers, het vertrouwen van de magistratuur daalde en 
de voorstellen werden minder eensgezind. 

Het rapport van de commissie bevatte enerzijds de knelpunten van het onderzoek 
naar de vermoorde en vermiste kinderen en anderzijds een intentieverklaring over de 
politieorganisatie en een aantal voorstellen tot modernisering en reorganisatie van het 
gerecht. Aan de oppervlakte kwamen vooral dezelfde basisproblemen die reeds bij de 
eerdere parlementaire onderzoekscommissies aan bod waren gekomen. 

De commissie deed twee grote vaststellingen met betrekking tot het politionele luik. 
Vooreerst had de enorme rivaliteit tussen de politiediensten een contraproductief effect 
op de onderzoeken. Ook tijdens de werkzaamheden van deze commissie ondervond 
men, net zoals bij de eerste Bendecommissie, dat de rivaliteit minder werd of zelfs 
verdween naarmate de magistraat het onderzoek steviger leidde. Verder vormden het 
aanwenden van de bijzondere opsporingstechnieken en het gebruik van informanten 
nog steeds een pijnpunt. Het gebruik verliep alles behalve op een professionele manier: 
magistraten beperkten zich tot controle van de legaliteit en informanten maakten 
gebruik van de rivaliteit tussen de politiediensten en speelden ze tegen elkaar uit. Vooral 
de niet geregistreerde informanten versterkten dit probleem. 

De vaststellingen werden door de commissie vertaald in meerdere aanbevelingen. 
De commissie was er zich van bewust dat het opnieuw aanmanen tot samenwerking 
en het overnemen van de aanbevelingen van de vorige commissies deze keer niet 
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voldoende zouden zijn. Beperken we ons hier tot het politiële luik. Hier werd nogmaals 
aangedrongen op een wettelijke regeling van de bijzondere opsporingsmethoden. 
Daarnaast werd een opleiding en het organiseren van toezicht op de uitvoering van 
de onderzoekverrichtingen wenselijk geacht om het professionele niveau ervan op te 
voeren. Ook een wettelijke regeling van het opsporingsonderzoek, de uitwerking van 
een consequente regeling inzake informanten en een duidelijke rol voor het Nationaal 
Instituut voor de Criminalistiek werd voorgesteld. 

Verder werden enkele structurele aanbevelingen omtrent het politielandschap in België 
meegegeven. Men moest gaan naar kwalitatieve en geïntegreerde politiezorg, gestructu-
reerd op twee niveaus met federaal een integratie van de drie algemene politiekorpsen 
in één structuur en lokaal vooral de basispolitiezorg met een structuur ingedeeld in 
interpolitiezones. Er moest een gedecentraliseerde structuur komen, waarbij het lokale 
niveau autonome bevoegdheden zou verkrijgen. Meteen was de matrix voor de komende 
politiehervorming getekend, weze het in grove lijnen.

Ook moest er meer aandacht gaan naar de basisvoorwaarden om een efficiënte 
organisatie van het politielandschap te bekomen, met onder andere een moderne 
organisatiestructuur, een uitbreiding van de middelen en “the right man or woman on 
the right place”. Ten slotte volgden nog enkele onmiddellijke maatregelen zoals het 
duidelijk bepalen van de gezagsautoriteit, het nemen van voorbereidende maatregelen 
om de politie-integratie mogelijk te maken, het verhogen van controle door aanpassing 
van de tucht en het comité P en het organiseren van een permanent overleg op elk 
niveau. 

Het voorstel van de commissie is ingevolge de politieke tegenstellingen een soort van 
ruwbouw gebleven. De krachtlijnen bleven vrij vaag en waren voor interpretatie vatbaar. 
De regering werd het niet eens over de invulling van een politiehervorming en daarom 
werd verfijning en uitwerking gevraagd aan een specifieke experten commissie, ook 
wel de “Commissie Huybrechts” genaamd (1997). Deze commissie was op 6 december 
1996 reeds door de regering geïnstalleerd om een efficiënte politiestructuur uit te 
werken. De experten commissie kreeg als taak mee om de concrete implementatie van 
de aanbevelingen uit te werken. In haar rapport van 20 juni 1997 stelde ze voor om te 
werken naar een geïntegreerde politiestructuur met op lokaal niveau politiezones van 
maximaal drie à vier gemeenten en op federaal niveau een combinatie van ondersteu-
nende en uitvoerende diensten. 

De ontsnapping van Dutroux op 23 april 1998 zorgde voor internationale druk. Bij zijn 
overbrenging vanuit Aarlen naar het gerechtsgebouw van Neufchâteau wist Dutroux 
zijn bewakers te slim af te zijn en nam hij de vlucht. Hij maakte zich onderweg 
meester van een wagen en werd iets later door een boswachter in een bos aangetrof-
fen. Gelukkig zat de bekendste crimineel van België nog diezelfde dag terug in de 
gevangenis. Het kwaad was intussen echter gebeurd. De volkswoede kwam tot een 
nog niet eerder bereikt hoogtepunt onder de vorm van diverse massale “witte marsen”. 
Eerste minister Dehaene organiseerde een spoedoverleg. De toenmalige minister 
van Justitie, Stefaan De Clerck, en minister van Binnenlandse Zaken, Johan Vande 
Lanotte, namen ontslag. Ze werden respectievelijk vervangen door Tony Van Parys 
en Louis Tobback. Ook de commandant van de Rijkswacht, Willy Deridder bood een 
week later zijn ontslag aan. 
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De broodnodige hervormingen kwamen opnieuw bovenaan op de agenda. De voor-
opgestelde hervorming van politie werd andermaal in vraag gesteld en na discussie 
mondde het uit in een dossier waarbij een hervorming van justitie werd gekoppeld aan 
de politiehervorming. Het doel was een gezamenlijk plan op tafel te leggen. Men bereikte 
in een stroomversnelling het Octopusakkoord op 23 mei 1998.16 Een politiek akkoord, 
waarbij zowel meerderheid als oppositie de handen in elkaar sloegen, uitgenomen het 
rechtsradicale Vlaams Blok. Bij het bereiken van het akkoord zaten Parlementsleden 
samen met regeringsleden aan de onderhandelingstafel. Het was uniek in de Belgische 
geschiedenis dat men tot een akkoord kwam door middel van achtpartijenoverleg en 
dit met een driekwart meerderheid. Gemeentepolitie, Rijkswacht en de Gerechtelijke 
Politie bij de Parketten moesten samensmelten tot een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus: lokale en federale politie. Dit moest een einde maken aan 
de zogenaamde politieoorlog. Het akkoord was bereikt. Men is hierin vrij snel geslaagd 
door middel van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De federale hervorming van de politie 
werd realiteit op 1 april 2001 en voor de lokale politie was dit op 1 januari 2002. Het was 
de eerste echte fundamentele hervorming van de politie in de Belgische geschiedenis 
(Bruggeman & Ponsaers, 2009).

 2.1.7 Senaatscommissie Georganiseerde Criminaliteit (1996)

Op 18 juli 1996 heeft de Senaat een parlementaire commissie van onderzoek naar 
de georganiseerde criminaliteit in België ingesteld. Haar opdracht bestond erin “een 
onderzoek te verrichten naar de omvang, de aard en de ernst van de georganiseerde criminaliteit 
in België; na te gaan hoe deze georganiseerde criminaliteit op een effectieve en rechtmatige 
wijze kan worden bestreden; conclusies te trekken en aanbevelingen en voorstellen te formu-
leren teneinde deze doelstelling te bereiken” (Parlementaire commissie, 1998-1999). Bij 
het formuleren van deze opdracht werd verwezen naar de Nederlandse enquêtecom-
missie opsporingsmethoden, doorgaans naar haar inmiddels overleden voorzitter de 
commissie-Van Traa genoemd. De onderzoekscommissie telde twee co-voorzitters, met 
name de Nederlandstalige Christendemocraat Hugo Vandenberghe en de Franstalige 
socialist Roger Lallemand.

In haar conclusies stelt de commissie vast dat in België nog steeds geen overzichtelijk 
en scherp beeld van criminele organisaties bestaat. De in vergelijking met onze buur-
landen laattijdige perceptie van het probleem heeft geleid tot een kennisachterstand die 
dringend moet worden weggewerkt, stelt de commissie vast. Toch heeft de commissie 
baanbrekend werk verricht en is ze erin geslaagd verrassende vaststellingen te doen, 
inzonderheid in de vlees-, de diamant- en de petroleumsector.

De commissie stelt vast dat deelneming aan criminele organisaties niet alleen beter 
dient omschreven, maar ook strenger moet bestraft worden, de opsporingsmethoden 
moeten aangepast worden om een reële, efficiënte strafvervolging in de hand te werken 
en tenslotte dient ook een degelijke omschrijving van het terrorisme en een passende 
bestraffing meer armslag te geven aan het openbaar ministerie. De aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit mag voorts niet worden verengd tot een probleem van 

16 Het “Octopusakkoord” was een politiek akkoord over de hervorming van de politie en het gerecht in België 
op 7 december 1998. De naam octopus, letterlijk achtarm, verwijst naar de acht politieke partijen die hierbij 
betrokken waren (CVP, PS, VLD, SP, PRL, FDF, PSC en VU).
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strafrecht, want er zijn natuurlijk ook grenzen aan de maatschappelijke functie van de 
bestraffing. Ook voor het bestuur is een belangrijke rol weggelegd (het zogenaamde 
gewapend bestuur). De toekenning van vergunningen, licenties of concessies kan beter 
worden overlegd met andere diensten en worden ingepast in een degelijker verantwoord 
beleid dan thans het geval is.

Het probleem van de toegang tot de informatie vertoont uiteenlopende aspecten die 
verband houden met de versnippering van de informatie over gegevensbanken, diensten, 
verschillende plaatsen. Die toestand baart des te meer zorgen, aldus de commissie, 
omdat de coördinatie en de samenwerking tussen de verschillende diensten en actoren, 
ongeacht of die een administratieve, politiële of gerechtelijke functie uitoefenen en die 
elk over fragmentarische informatie beschikken, te wensen overlaat en in geen enkel 
opzicht uitmondt in een zodanige doorstroming van informatie dat een efficiënte 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit mogelijk wordt. Een multidisciplinaire 
aanpak staat of valt immers met een effectieve gegevensuitwisseling. Om hieraan 
tegemoet te komen beveelt de commissie aan enerzijds de uitwisseling van gegevens 
tussen politiële, administratieve en gerechtelijke diensten te verbeteren en anderzijds de 
informatie te centraliseren die nodig blijkt in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. 

De commissie stelt vast dat herhaaldelijk door de lokale politie wordt aangedrongen op 
een betere “feedback” vanwege de justitiële overheid. Naast het bevorderen van de door-
stroming van informatie tussen besturen en instellingen behoort sommige informatie 
vlotter bereikbaar te zijn, zoals privé telefoonnummers, GSM nummers of financiële 
gegevens. Het is inderdaad ongehoord dat de Belgische opsporingsambtenaren geen 
controle kunnen uitoefenen op de gesprekken uitgevoerd met behulp van draagbare 
telefoons. De nieuwe wet op de politiediensten die de informatiegaring onder het gezag 
en de leiding bracht van een federaal magistraat heeft in grote mate voorzien in de 
oplossing van deze moeilijkheden.

De commissie heeft de noodzaak aangetoond om het gebruik van de bijzondere 
opsporingsmethoden op een wettelijke grondslag te stoelen, zonder dat dit rigiditeit 
of verstarring mag veroorzaken. Zij vestigt er de aandacht op dat deze methoden niet 
zonder meer toepasbaar zijn op alle criminaliteitsvormen. Uiteindelijk zal een wet op 
de Bijzondere Opsporingsmethoden deze aspiratie invulling geven (Ponsaers, 2003).

Ook dringt de commissie aan op de invoering van een beschermingssysteem voor de 
getuigen. België is te klein om aan getuigen een nieuwe identiteit te verlenen of om 
hen afdoende te beschermen tegen wraakacties van criminele organisaties. Het voorstel 
om een spijtoptantenwetgeving in te voeren kent in de schoot van de commissie zijn 
voor- en tegenstanders. Op voorwaarde dat er omzichtig mee wordt omgesprongen, 
beschouwen sommigen de voorkeursbehandeling van “berouwvolle” criminelen als 
de weg van het minste kwaad om succes te boeken tegen criminele organisaties. Toch 
is een ruime meerderheid van de door de commissie ondervraagde procureurs des 
Konings de mening toegedaan dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt tussen 
het openbaar ministerie en de beklaagde: de regeling moet wettelijk zijn vastgelegd en 
de strafrechter moet erbij betrokken worden. 
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 2.1.8 Kamercommissie Aanslagen (2016)

Na de aanslagen op de nationale luchthaven en het metrostation Maalbeek in Brus-
sel werd een parlementaire onderzoekscommissie ingesteld “belast met het onderzoek 
naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 
2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met 
inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische 
dreiging” (Parlementair Onderzoek, 2017). Als voorzitter van deze commissie werd de 
Nederlandstalige liberaal Patrick Dewael aangesteld. De commissie kwam met vier 
verslagen: twee die betrekking hadden op het onderdeel “hulpverlening”, één met 
betrekking tot de “veiligheidsarchitectuur” en één over “radicalisme”. De commissie 
bereikte over de grenzen heen van meerderheid en oppositie een akkoord over de 
conclusies en aanbevelingen inzake het luik veiligheidsarchitectuur, het onderdeel dat 
het belangrijkste is vanuit politieel oogpunt. 

De commissie stelt vast dat er bepaalde disfuncties zijn in de veiligheidsarchitectuur. 
Let wel, de commissie stelt de nieuwe politiestructuur niet in vraag, wel de wijze waarop 
deze structuur aansluit op andere onderdelen van de globale veiligheidsarchitectuur. 
De commissie stelt vast dat er kansen zijn gemist om het bewuste terreurnetwerk 
tijdig te ontmantelen. Deze problemen zijn te wijten aan onder meer: een gebrek 
aan of inefficiënte inzet van capaciteit en middelen; eilandvorming of gebrekkige 
samenwerking en informatie-uitwisseling binnen en tussen gerechtelijke, veiligheids- en 
inlichtingendiensten; inefficiënte procedures en regelgeving; beperkte internationale 
samenwerking; ontbreken van een integrale aanpak. De commissie breekt een lans voor 
een evolutie naar een echte veiligheidsketen, weg van eilandvorming, waar het geheel 
van onderdelen op mekaar is afgestemd. Een doorgedreven informatie-uitwisseling en 
samenwerking binnen en tussen diensten en overheden, ook op internationaal niveau, 
is cruciaal, waarbij er naast een repressieve en gerechtelijke focus, ook aandacht moet 
zijn voor proactief optreden en preventie. 

Het grootste manco is het gebrek aan een cultuur van informatiedeling binnen en tussen 
veiligheidsdiensten. Ongeveer vijftien jaar na de politiehervorming, die er onder meer op 
gericht was een vlottere samenwerking en informatiedeling te bewerkstelligen, blijven 
er schotten en verkokering bestaan die een geïntegreerde informatiehuishouding in 
de weg staan. Bovendien stelt de onderzoekscommissie vast dat de informatiepositie 
van onze veiligheidsdiensten bijvoorbeeld in radicale milieus en op sociale media te 
beperkt is. Informatie moet maximaal circuleren, bijvoorbeeld tussen lokale en federale 
politie, de vijf gespecialiseerde federale terrorisme politieafdelingen, het parket en lokale 
politie, inlichtingendiensten, maar ook met gevangenissen… De onderzoekscommissie 
is voorstander van een kruispuntbank als bijkomend instrument voor een geïntegreerd 
gegevensbeheer tussen de verschillende diensten, naar voorbeeld van de kruispuntbank 
Sociale Zekerheid.17 

17 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is een Belgische federale overheidsorganisatie opgericht in 
1990 bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De kruispuntbank heeft een elektronisch netwerk 
uitgebouwd dat ongeveer 2000 verschillende instellingen, die actief zijn in de sector van de Sociale Zekerheid, 
met elkaar verbindt. De KSZ stelt zichzelf voor als motor en coördinator van e-government in de Sociale 
Zekerheid.
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De onderzoekscommissie stelt vooral bij de federale politie enkele dysfuncties vast en 
stelt enkele structuurhervormingen voor en reikt voorstellen tot wetswijziging aan. Het 
gaat onder meer om:

Het versterken van de rol van de commissaris-generaal van de federale politie. Het 
streven naar consensus met de directeurs bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals 
vandaag de dag al het geval is, blijft het uitgangspunt. Maar de commissaris-generaal 
wordt de onbetwiste overste die beslist bij gebrek aan consensus. Bovendien adviseert 
de commissie dat de federale politie moet afstappen van het strakke onderscheid tussen 
de bestuurlijke en gerechtelijke politie, een niet onbelangrijke noviteit in het Belgisch 
politiebestel, in grote mate verankerd in een napoleontische traditie:
• De minister van Justitie en het college van procureurs-generaal moeten evenzeer 

betrokken worden bij het dagelijks beheer en de belangrijke beslissingen ten aanzien 
van de gerechtelijke pijler van de federale politie;

• Het personeelskader van de federale politie moet volledig worden ingevuld zodat ze 
al haar taken naar behoren kan uitoefenen. Vandaag zijn slechts 11.000 van de 13.500 
plaatsen ingevuld. Hierbij moet aandacht besteed worden aan de specifieke profielen 
en een actiever diversiteitsbeleid;

• De vijf gespecialiseerde FGP’s18 worden door de onderzoekscommissie behouden, 
maar hun werking en onderlinge samenwerking moet geoptimaliseerd worden. De 
onderzoekscommissie benadrukt de noodzaak van eenzelfde onderzoekscultuur en 
strategie binnen de 5 gespecialiseerde FGP’s in terreurbestrijding;

• De onderafdeling DJSOC/Terro19 functioneert vandaag niet naar behoren door onder 
andere een personeelstekort, gebrek aan aansturing en interne herstructureringen. 
In de praktijk blijkt zij niet voldoende coördinerend en ondersteunend op te treden 
ten aanzien van de vijf terro-FGP’s en wordt deze taak vervuld door het federaal par-
ket. De onderzoekscommissie oordeelt dat de gehele dienst DJSOC gereorganiseerd 
dient te worden; 

• Noodgedwongen ontwikkelde de FGP Brussel het systeem van “rode dossiers” om 
te prioriteren. Dit is voor de onderzoekscommissie onaanvaardbaar. Door een capa-
citeitsgebrek lieten de FGP’s immers belangrijke dossiers links liggen, het federaal 
parket seponeerde dan weer dossiers omwille van capaciteitsgebrek. De onderzoeks-
commissie pleit dan ook voor een verantwoord systeem van prioriteitenstelling dat 
gebaseerd is op een zo optimaal mogelijke informatiepositie;

• De seponering van een terrorismedossier door het federaal parket dient op adequate 
wijze gemotiveerd te worden. Bovendien is een seponering, bijvoorbeeld omdat er 
geen misdrijf werd vastgesteld, geen reden voor andere veiligheidsdiensten om niet 
verder te werken op een dossier en moeten dergelijke dossiers in de praktijk daad-
werkelijk verder worden opgevolgd. 

De commissie beklemtoont het belang van het bestuurlijk optreden door lokale politie 
en lokale overheden in het kader van preventie en opvolging. De lokale politie heeft 
een belangrijke rol te spelen in de aanpak van terrorisme. Ze heeft een bevoorrechte 

18 De Algemene directie van de gerechtelijke Federale Politie richt haar opdrachten van gespecialiseerde ge-
rechtelijke politie naar bovenlokale, georganiseerde en maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en naar 
de misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. De onderzoeken worden voornamelijk op gedecon-
centreerd niveau uitgevoerd, nl. in de gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP’s).

19 Het gaat om de centrale dienst “strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit“ (DJSOC) van de 
Federale Politie.
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informatiepositie op het terrein die voluit moet benut worden. De wijkwerking is een 
niet te onderschatten bron van informatie over bijvoorbeeld radicalisering en dient 
geherwaardeerd te worden. De functie van wijkagent moet dan ook aantrekkelijker 
worden. De schaal van een aantal lokale politiezones staat een optimaal functioneren 
soms in de weg. Het is dan ook aangewezen om vrijwillige fusies en associaties tussen 
politiezones verder aan te moedigen. Ook is er een actiever diversiteitsbeleid binnen de 
politie nodig. Agenten van allochtone afkomst hebben immers vaak waardevolle kennis 
en expertise en bijzonder toegang tot bepaalde bronnen.

De onderzoekscommissie stelt vast dat er vandaag te weinig wissel- en samenwerking 
bestaat tussen gerechtelijke overheden zoals de gerechtelijke politie en het parket 
enerzijds en bestuurlijke overheden anderzijds. De onderzoekscommissie wijst op de 
belangrijke preventieve rol die de deelstaten spelen, bijvoorbeeld op vlak van onderwijs, 
jeugd, integratie en welzijn. De onderzoekscommissie beveelt aan om het bestuurlijk 
optreden en de samenwerking met bestuurlijke overheden wettelijk te verankeren en te 
versterken. Daarvoor is er nood aan een duidelijke beleidsarchitectuur en beslissings-
structuur waarin de rol van federale, regionale en lokale overheden wordt vastgelegd. 

In laatste instantie verdient het vermelding dat de onderzoekscommissie Aanslagen 
intussen een opvolgingscommissie is geworden, die dient toe te zien op de navolging 
die haar aanbevelingen kregen. Uiteraard heeft dit ook een aantal implicaties voor de 
toekomstige werking van het Belgisch politiebestel.

 2.2 Parlementaire enquêtes en commissies in Nederland i.v.m. politie

 2.2.1 IRT-enquête (1994)

De Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, naar haar voorzitter ook 
bekend als de Commissie Maarten Van Traa (PvdA), werd ingesteld op 6 december 1994 
door de voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer naar aanleiding van een debat in 
de Kamer op 16 november 1994. Voorafgaand aan de enquête traden de ministers Van 
Thijn en Hirsch Ballin af. De parlementaire enquête opsporingsmethoden werd tussen 
6 december 1994 en 1 februari 1996 gehouden. De aanbevelingen van de enquêtecom-
missie leidden tot nieuwe wet- en regelgeving en reorganisaties. Tijdens het Kamerdebat 
over het rapport van de enquêtecommissie in mei 1996 werd een motie aangenomen die 
opriep om na twee jaar de uitvoering van de aanbevelingen van de enquêtecommissie 
te laten evalueren door een onderzoekscommissie. 

De aanleiding tot instelling van de enquête was het gekrakeel rond het opheffen in 1993 
van het Interregionaal Recherche Team (IRT) Noord-Holland/Utrecht, wat de geschiede-
nis is ingegaan als de IRT-affaire. Dit IRT was een interregionaal samenwerkingsverband 
van een aantal politiekorpsen waaronder Amsterdam en Utrecht. Het team maakte 
gebruik van een omstreden opsporingsmethode, namelijk het doorlaten van drugs 
onder regie van politie en justitie. Het doel daarvan was te kunnen doordringen tot in 
de top van de criminele organisatie die onderzocht werd. 

Eind oktober 1993 ontdekte de commissaris van de Amsterdamse politie dat het IRT een 
opsporingsmethode hanteerde waarvoor hij geen verantwoordelijkheid wenste te dragen. 
Hij rapporteerde dit aan de korpsleiding in Amsterdam en na veel overleg tussen de bij 
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het IRT betrokken politiekorpsen, het Openbaar Ministerie en andere betrokkenen leidde 
dit tot de opheffing van het IRT, hetgeen op 7 december 1993 bekend werd gemaakt. 
Dit wekte nogal wat consternatie op, waardoor de Commissie-Wierenga werd ingesteld. 
Er was ondertussen een flinke ruzie ontstaan tussen de politiekorpsen Amsterdam en 
Utrecht waarbij onder andere corruptiebeschuldigingen naar elkaars hoofd werden 
geslingerd. De Commissie-Wierenga kwam met een rapport waarin de Amsterdamse 
politie de schuld werd toegeschoven. Ondertussen was al zoveel naar buiten gekomen 
dat in de Tweede Kamer werd gevraagd om een diepgaande parlementaire enquête.

De enquêtecommissie had de opdracht onderzoek te doen naar: (1) de aard, ernst en 
omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit, in feite erg vergelijkbaar met de 
onderzoekscommissie georganiseerde criminaliteit in België; (2) de feitelijke toepassing, 
de rechtmatigheid, het verantwoord zijn en de effectiviteit van de opsporingsmethoden; 
(3) de organisatie, het functioneren van en de controle op de opsporing. De enquêtecom-
missie opsporingsmethoden heeft gedurende meer dan een jaar uitgebreid onderzoek 
gedaan door middel van tal van verhoren en documentanalyse.

De enquêtecommissie bracht op 1 februari 1996 haar rapport aan de Tweede Kamer 
uit (Enquêtecommissie opsporingen, 1996). De voornaamste conclusie van de enquête 
was dat er sprake was van een crisis in de opsporing. Deze crisis kende drie elementen:
(1) Ontbrekende normen. De commissie constateerde dat er een gebrek was aan een 

adequate normstelling voor het optreden van politie en justitie tegen de georgani-
seerde criminaliteit. Er werd door de wetgever, maar ook door de rechter, volgens 
de commissie te veel ruimte gelaten voor politie en justitie;

(2) Een niet goed functionerende organisatie van de opsporing als gevolg van onduide-
lijke besluitvorming over wie nu waarvoor verantwoordelijk was. De bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij de opsporing in Nederland waren 
diffuus volgens de commissie.

(3) Problemen in de gezagsverhoudingen. Hoewel expliciet is geregeld dat het Openbaar 
Ministerie het gezag over de opsporing heeft bleek dit in de praktijk van de opsporing 
niet steeds vanzelfsprekend.

Ook was de commissie van mening dat de Commissie-Wierenga de schuld inzake de 
consternatie rond het opheffen van het IRT ten onrechte bij de Amsterdamse politie 
had gelegd. Het rapport van de enquête commissie is van een bijzonder grote invloed 
geweest op de organisatie van de opsporing in Nederland. Ook is het de basis geweest 
voor veel wijzigingen in het Nederlands Wetboek van Strafvordering zoals de uitput-
tende omschrijving van de zogenoemde Bijzondere opsporingsbevoegdheden die via 
de Wet BOB werden geïntroduceerd. Niettemin kan de commissie Van Traa moeilijk 
als gangmaker van de nakende politiehervorming in Nederland worden aangemerkt.

Ondanks dat werden in het eindrapport van de enquêtecommissie een hele reeks harde 
noten gekraakt met betrekking tot de korpsbeheerders van de toenmalige regiopolitie, de 
beide politieministeries, en vooral het OM en de korpschefs. De facto ging het hier om 
de feitelijke werking van het politiebestel: hoewel het mandaat van de commissie zich 
niet uitstrekte tot het politiebestel, werden verscheidene oorzaken en problemen rond 
de crisis in de opsporing gezien als gevolg van het regionale politiebestel. De commissie 
was van oordeel dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het bestel (te) diffuus 
verdeeld waren. Zoals in België leek ook het Nederlandse O.M. volgens de commissie 
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onvoldoende in staat haar gezagspositie waar te maken en politiechefs handelden te 
zelfstandig. Maar ook was de commissie de mening toegedaan dat er een te grote nadruk 
werd gelegd op basispolitiezorg, die ten koste leek gaan van de recherche, in tegenstelling 
tot de Belgische parlementaire visie, waarin telkens opnieuw het belang van een sterke 
lokale politie én wijkwerking voorop stonden (Schaap et al., 2017).

 2.2.2 Commissie evaluatie opsporingsmethoden (1998)

Na de parlementaire enquête opsporingsmethoden (IRT-enquête) werd afgesproken 
om de uitvoering van de aanbevelingen van de enquêtecommissie te laten evalueren 
door een parlementaire onderzoekscommissie. De op 18 november 1998 ingestelde 
commissie, onder voorzitterschap van Ella Kalsbeek (PvdA), concludeerde dat sinds de 
parlementaire enquête de betrokken organisaties te maken hadden met onduidelijk-
heid en onzekerheid en dat er sprake was van een weinig systematische omgang met 
nieuwe opsporingsmethoden. De Tweede Kamer besprak het rapport in juli 1999 met 
de onderzoekscommissie en in december 1999 met minister Benk Korthals van Justitie.

De kern van de onderzoeksopdracht bestond uit het maken van een inhoudelijk analyse 
van de stand van zaken op basis van beschikbare documenten en contacten met de 
praktijk van de opsporing. De centrale vraag die beantwoord moest worden was of de 
drievoudige crisis in de opsporing effectief was bestreden. De commissie concludeerde 
dat zij die belast waren met de opsporing zich maar ten dele konden herkennen in de 
crises zoals die door de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden waren 
vastgesteld.

Toch hadden politie en Justitie zich ingezet om de gevraagde veranderingen door te 
voeren. Dat de politiek het laatste woord heeft over de grenzen van de opsporingsme-
thoden was een algemeen gedeeld besef. De betrokken organisaties liepen door de 
enquête een gevoelige klap op in de beeldvorming. Ook daarom werd er gedaan wat 
door de politiek werd gevraagd. De onzekerheid bij politie en Justitie nam toe vanwege 
onduidelijkheid over de door de politiek vastgestelde uitgangspunten. Moeilijke beslis-
singen werden, ook uit angst voor het schenden van de uitgangspunten, doorgeschoven 
naar hogere functionarissen.

De commissie stelde vast dat er in verschillende gremia werd nagedacht over nieuwe 
opsporingsmethoden, maar dat dit op een weinig systematische manier gebeurde. 
Daarnaast werden verkregen inzichten nauwelijks vastgelegd en slechts uitzonderlijk 
uitgewisseld tussen de verschillende organisaties.

 3. Besluit

Het is hier niet de plaats om een evaluatie te maken van de hervormingsprocessen van 
de politie in België en Nederland. De focus in dit artikel lag vooral op een analyse van de 
rol van het parlementair onderzoek in beide landen in functie van deze hervormingen. 
We beperken ons dan ook hiertoe in dit besluit.

Buiten de formele verschillen in bevoegdheden tussen parlementaire commissies in 
beide landen valt onvermijdelijk op dat politie in België veel frequenter het voorwerp 
is geweest van parlementair onderzoek in vergelijking tot Nederland. Dat is niet zozeer 
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het gevolg van het feit dat het instrument als zodanig in Nederland minder zou gehan-
teerd zijn dan in België. Ook in Nederland zijn er fors wat parlementaire enquêtes en 
onderzoeken gevoerd in het verleden, doch veel minder op het domein van politie, de 
commissie Van Traa daargelaten. 

Daarbij valt op dat de herhaalde parlementaire commissies in België tot op zekere 
hoogte de functie hebben gehad het Parlement in te wijden in de politieproblema-
tiek. De vergelijking tussen de commissie Private Milities (als eerste in de rij) en de 
commissie Aanslagen (als laatste) is op dat punt instructief. Doorheen de tijd is een 
opvallende professionalisering en kwaliteitsverbetering merkbaar in het Parlementair 
halfrond. Daartoe hebben ongetwijfeld ook de werkzaamheden van de parlementaire 
opvolgingscommissie van de Comités P en I bijgedragen. Ook het feit dat het Nationaal 
Veiligheidsplan door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aan een parle-
mentair debat wordt onderworpen is hier ongetwijfeld mede debet aan.

Het is opvallend dat de diverse parlementaire onderzoeken er in België zijn gekomen 
na grote publieke beroering en incidenten. Typevoorbeelden hiervan zijn de twee 
Bendecommissies, maar natuurlijk evenzeer de commissie Dutroux. Tot op zekere 
hoogte kan dat ook van de commissie Van Traa gezegd worden in Nederland, maar 
toch niet op zo een uitgesproken wijze. 

Dat België de nodige schandalen heeft gekend, waarbij naar de politie met de vinger 
werd gewezen, hoeft geen betoog. Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat 
doorheen de praktijk en traditie van parlementaire onderzoekscommissies in België de 
volksvertegenwoordiging aan sereniteit, eensgezindheid en respect voor “de publieke 
zaak” heeft gewonnen. Acht onderzoekscommissies zijn een hoge prijs omgerekend 
in tijd, energie en mankracht, maar de winst is o.i. van groot belang in termen van 
democratisch gehalte. Het mag ons niet ontgaan dat doorheen de diverse commissies 
stilaan een consensus is gegroeid over de partijgrenzen, over meerderheid en oppositie, 
over Parlement en regering heen inzake de uiteindelijke politiehervorming in 1998. 
Dat maakt een dergelijke ombouw niet minder ingrijpend, maar wel sterk politiek 
gedragen. Overigens vestigt hiermee het Parlement ontegensprekelijk haar recht op 
het “politiek primaat” als het gaat over politie. Kortom: het is dankzij de opeenvolgende 
commissies geweest (de één al wat minder uitgesproken dan de ander) dat de geesten 
zijn gerijpt en er over de uitgangspunten van het huidig Belgisch politiebestel nauwelijks 
nog discussie bestaat. Dat is in Nederland anders. Daar is de reorganisatie in grote 
mate doorgevoerd buiten het parlementair halfrond. Merkwaardigerwijs dient hierbij 
opgemerkt te worden dat precies deze manier van werken geleid heeft tot een grotere 
politisering van het Nederlandse politiewezen dan in België, waar gezocht werd naar 
een gedragen politieke consensus.

Toen in België 10 jaar na de politiehervorming een evaluatie werd gemaakt van de 
politiehervorming door de Federale Politieraad (Bruggeman et al., 2010) besloot de 
evaluatie met de vaststelling dat het gekozen model van één geïntegreerde politie-
dienst, gestructureerd op twee niveaus, in de praktijk bleek te werken. De huidige 
politiestructuur bood, aldus de federale politieraad, een gedegen kader waarin het 
mogelijk is om een voldoende kwalitatieve, efficiënte en democratische politiezorg te 
ontwikkelen. Verder was de politieraad er ook van overtuigd dat de geïntegreerde politie 
op twee niveaus, met haar structuur en bestuursorganen, voldoende mogelijkheden 



Paul Ponsaers en Elke Devroe

126 CPS 2018-3, nr. 48

had en voldoende garanties bood om de noodzakelijk fundamentele democratische 
evenwichten van een politiebestel te kunnen waarborgen. Deze vaststelling is niet 
onbelangrijk. Hiermee stelde de politieraad duidelijk dat er niet om redenen van één 
of andere vorm van democratisch onevenwicht aan een nieuwe politiestructuur moest 
gedacht worden, zoals een eenheidspolitie of een regiopolitie met arrondissementele 
korpsen. Hierdoor werden alle intenties tot eventuele structuurwijziging in de kiem 
gesmoord. Dit statement was in grote mate het uitvloeisel van het gemeenschappelijk 
bewustwordingsproces dat de diverse onderzoekscommissies hadden doorgemaakt 
in parlementaire kringen en de bevestiging van de (politieke) consensus hieromtrent.

Eind 2010 nam de nieuwe Nederlandse regering in haar regeerakkoord het plan tot 
inrichting van een Nationale Politie op. Niet dat er geen voorafgaande discussie hierom-
trent was geweest, maar we moeten vaststellen dat deze in parlementaire kringen eerder 
beperkt was, en vooral aangestuurd werd door allerhande ambtelijke werkgroepen en 
organen, ingesteld van regeringszijde. Na het regeerakkoord ging de besluitvorming 
wel erg snel. Sommigen hebben het naderhand over een “razzia” op het Nederlands 
politiebestel. Acht maanden nadat de regering aantrad werd al een wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer gestuurd. In december 2011 stemde de Tweede Kamer unaniem voor de 
nieuwe Politiewet, waarin het nationale politiebestel werd vastgelegd. En merkwaardig 
… slechts op ondergeschikte punten kwam de Tweede Kamer met wijzigingen. Voelde 
de Tweede Kamer zich wel betrokken bij de op til staande hervorming? Het lijkt er fel op 
dat de herinrichting van het Nederlandse bestel zo snel als mogelijk moest gerealiseerd 
worden om eventuele tegenkanting te vermijden. Eigenlijk een omgekeerd scenario 
aan het Belgische.

Het is pas veel later dat er kritiek komt en er gewikt en gewogen wordt, maar … gedane 
zaken nemen nu eenmaal geen (snelle) keer. Hierbij is van belang te herinneren aan 
de daarmee parallel lopende inrichting van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, 
waarmee niet enkel het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties verdween 
uit de besluitvorming inzake politie, maar in grote mate ook belanghebbende partijen 
zoals de gemeenten en burgemeesters. 

In dit verband is het van belang eraan te herinneren dat tot op de dag van vandaag heel 
wat volksvertegenwoordigers in België tevens een ambt als burgemeester bekleden. 
Sinds de Belgische onafhankelijkheid is dat een opvallende realiteit, die het nagenoeg 
onmogelijk maakt om het belang van een lokale politie in België te onderschatten, 
integendeel. Er is afgelopen tijd wel wat kritiek op dit soort van “dubbelmandaten”, en 
wellicht terecht, maar de grondtoon blijft toch steeds dat de volksvertegenwoordiging 
niet enkel een federaal, maar ook een lokaal belang te dienen heeft. 

“De hervorming van de Nederlandse politie tot één korps is fors onderschat” (Isitman, 2017). 
Dat schrijven wij niet, dat zei huidig korpschef Erik Akerboom naar aanleiding van 
het rapport van de commissie-Kuijken dat recent aan minister van Justitie Ferdinand 
Grapperhaus werd gepresenteerd. Die commissie onderzocht de reorganisatie, die al 
geruime tijd het mikpunt is van groeiende kritiek. Hij vindt – net als de commissie 
– dat er te veel centraal geregeld is en dat er meer “flexibiliteit en maatwerk” nodig is. 
“Nieuwe regels en werkinstructies moeten niet beknellend worden”, vindt ook Akerboom, 
die onderschrijft dat “de organisatie op zijn kop stond”. Maar volgens Akerboom heeft de 
nieuwe organisatie ook voordelen. Volgens hem kunnen zaken als opschaling bij grote 



Politie en parlementaire controle in België en Nederland

CPS 2018-3, nr. 48 127

incidenten, inkoop en andere praktische kwesties gezamenlijk sneller en goedkoper 
worden geregeld. Of deze voordelen opwegen tegen een langzame groei naar een 
consensus over de partijgrenzen heen is maar de vraag. En de meest fundamentele is 
dan ook of een dergelijke groei wel kan bereikt worden zonder het instrument van een 
parlementaire onderzoeks- of enquêtecommissie.
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Bijlagen

Tabel 1. Overzicht parlementaire onderzoekscommissie in Kamer en Senaat

Onderzoekscommissies in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

(1) 1840: De toestand van de handel en de nijverheid

(2) 1859: De resultaten van de wetgevende verkiezingen in het arrondissement Leuven

(3) 1863: De resultaten van de wetgevende verkiezingen in het arrondissement Bastenaken

(4) 1880: De morele en materiële toestand van het lager onderwijs in België: de schoolstrijd

(5) 1909:  Consequenties van de militiewet en de wet op de bezoldiging van de dienstplichtigen

(6) 1935: Het vastleggen van de verantwoordelijkheden inzake de devaluatie van de frank

(7) 1959: De gebeurtenissen die zich voordeden in Leopoldstad van januari 1959

(8) 1972: Het gebruik van sluikreclame bij de BRT, de RTB en de Kabeltelevisie

(9) 1985: HEIZELCOMMISSIE: De oorzaken, de omstandigheden van het Heizeldrama

(10) 1987:  De leveringen van wapens en munitie aan oorlogvoerende landen (de Iran-Contra-
affaire)

(11) 1988: De mogelijke fraudeschandalen door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) 

(12) 1988: BENDECOMMISSIE I: De bestrijding van het banditisme en het terrorisme 

(13) 1988:  De leveringen van wapens en munitie aan oorlogvoerende landen (de Iran-Contra-
affaire II)

(14) 1992:  COMMISSIE MENSENHANDEL: Onderzoek naar een structureel beleid inzake 
mensenhandel

(15) 1992: De in-, uit- en doorvoer van industriële en huishoudelijke afvalstoffen 

(16) 1993: Het onderzoek naar legeraankopen

(17) 1995: BENDECOMMISSIE II: Aanpassingen aan het politie- en justitiewezen 

(18) 1996: De beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten 

(19) 1996:  COMMISSIE DUTROUX: Onderzoek naar het onderzoek ter zake door politie en 
gerecht

(20) 1996: Het onderzoek naar de moord op André Cools (op 18 juli 1991)

(21) 1999: Een onderzoek naar de zogenaamde dioxinecrisis

(22) 2000:  Onderzoek naar de moord op Patrice Lumumba en de betrokkenheid van Belgische 
politici

(23) 2001: De omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Sabena

(24) 2008: Fiscale fraude

(25) 2009: De tegen de nv Fortis ingestelde gerechtelijke procedures

(26) 2016:  COMMISSIE AANSLAGEN: De terroristische aanslagen in Brussel op 22 maart 
2016 

(27) 2016: De uitgelekte Panama Papers over internationale fiscale fraude 

(28) 2016: Het faillissement van Optima Bank

(29) 2016: De uitbreiding van de afkoopwet: “Kazachgate”

Onderzoekscommissies in de Senaat1

(1) 1951: De activiteiten van de dienst van het Sequester

(2) 1980:  COMMISSIE PRIVATE MILITIES: Problemen inzake ordehandhaving en private 
milities

(3) 1987:  De leveringen van wapens en munitie aan oorlogvoerende landen (de Iran-Contra-
affaire I)
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Onderzoekscommissies in de Senaat1

(4) 1988: Het onderzoek en de beoordeling van de voorschriften inzake nucleaire veiligheid

(5) 1990:  Het bestaan van een clandestien internationaal inlichtingennetwerk, bekend onder 
“Gladio”

(6) 1996: COMMISSIE G.O.: Onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België

(7) 1997: Een bijzondere commissie-Rwanda, omgevormd tot een onderzoekscommissie

(8) 2001:  Legale en illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen (regio Afrikaanse Grote 
Meren)

Onderzoekscommissies in het Vlaams Parlement2

(1) 1986:  Het administratief en financieel beheer van de intercommunale Opera van 
Vlaanderen

(2) 1987: Het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (I) 

(3) 1988: Het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (II)

(4) 1993: nv Kempische Steenkoolmijnen

(5) 2000:  Onderzoek naar beheer van overheidsgelden inzake zeescheepsbouw en scheeps-
kredieten 

Onderzoekscommissies in het Waals Parlement

(1) 1992: Afvalophaling

(2) 2017: Onderzoek naar de transparantie en de werking van de Publifin-groep 

Onderzoekscommissies in het Parlement van de Franstalige Gemeenschap3

(1) 1984: De problemen van de vierde wereld

(2) 1985: De situatie van minderjarigen onder het toepassingsveld van de wet van 8 april 1965

(3) 1985: De situatie van Franstaligen binnen (Brusselse) publieke diensten

(4) 1986: De situatie van bejaarde personen

(5) 1988: De situatie van minderjarigen onder het toepassingsveld van de wet van 8 april 1965

Onderzoekscommissies in Brussel4

(1) 2017: Onderzoek naar het beheer van Samusocial

Onderzoekscommissies in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap5

(1) 1980: Het afluisteren van telefoongesprekken in het Parlement

(2) 1994: Frauduleuze toewijzing van sport- en cultuursubsidies

(3) 1995: de Stichting-Niermann

1 Sinds 2014 heeft de Senaat geen recht van onderzoek meer. Hier staan de onderzoekscommissies 
die tijdens de periode 1831-2014 werden opgericht.

2 Voor het Vlaams Parlement werd het recht van onderzoek uitgewerkt in het decreet van 1 maart 
2002 houdende de organisatie van het parlementair onderzoek, dat het decreet van 20 maart 1984 
houdende vaststelling van de procedure van onderzoek vervangt. Een onderzoekscommissie wordt 
opgericht bij wijze van motie.

3 In de jaren ‘80 werden onderzoekscommissies veelvuldig opgericht binnen het Parlement van 
de Franse Gemeenschap. Sindsdien zijn er geen meer ingesteld. In dit parlement worden onder-
zoekscommissies opgericht per decreet, wat eerder uitzonderlijk is; een decreet vereist namelijk 
de goedkeuring van de regering en is dus een theoretische beperking van het onderzoeksrecht 
aangezien de regering vaak net het voorwerp van onderzoek is.

4 In Brussel hebben zowel het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Verenigde Vergadering 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie als de Vergadering van de Franse 
Gemeenschapscommissie het recht van onderzoek. De ordonnantie van 16 juni 2017 re-
gelt het parlementair onderzoek voor de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 
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Gemeenschapscommissie. Binnen deze drie assemblees is er slechts één onderzoekscommissie 
opgericht tot nu toe.

5 Sinds 1973 (eerst de Cultuurraad voor de Duitstalige Cultuurgemeenschap, daarna de Raad/het 
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap) werden drie onderzoekscommissies ingesteld.

Tabel 2. Overzicht parlementaire enquêtecommissies en onderzoekscommissie in Eerste en Tweede Kamer 

Enquêtecommissies in de Tweede Kamer

(1) 1852: Accijns op zout

(2) 1856: Zwolsche Diep

(3) 1860: Maas en Zuid-Willemsvaart

(4) 1861: Zeemacht

(5) 1874: Nederlandse koopvaardij

(6) 1877: Longziekte onder rundvee

(7) 1881: Exploitatie van Nederlandse spoorwegen

(8) 1886: Toestand fabrieken/werkplaatsen

(9) 1947: Regeringsbeleid in de Tweede Wereldoorlog

(10) 1983: RSV-werf

(11) 1986: Bouwsubsidies

(12) 1988: Paspoortaffaire

(13) 1992: Sociale Verzekeringen

(14) 1994: IRT-ENQUÊTE: Opsporingsmethoden

(15) 1998: Bijlmerramp

(16) 2002: Bouwnijverheid

(17) 2002: Srebrenica

(18) 2010: Financieel Stelsel

(19) 2012: Woningcorporaties

(20) 2013: Fyra

(21) 2016: Fiscale constructies (mini-enquête)

Onderzoekscommissies in de Eerste Kamer

(1) 2011: Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten

Onderzoekscommissies in de Tweede Kamer

(1) 1875: Kiezersknoeierijen in Elst (commissie Tak van Poortvliet)

(2) 1882: Contract van de Bilitonmaatschappij (commissie Mirandolle)

(3) 1909: Onderzoek naar de levering van geschut aan de Nederlandse regering

(4) 1918: Onderzoek naar namens de Staat gesloten veevoederovereenkomsten

(5) 1920: Contracten voor de levering van vliegtuigen en motoren

(6) 1921: Besteding van gelden uitgetrokken op de begroting van Oorlog voor 1918

(7) 1933: Houtvoorziening van de Nederlandse Spoorwegen

(8) 1938: Affaire-Oss (commissie-Schouten)

(9) 1958: Aanschaffing defensiemateriaal (Commissie Koersen)

(10) 1962: Zaak Van der Putten (Commissie Van Doorn)

(11) 1976:  Aanschaffingsbeleid Defensiemateriaal en de controle daarop (Commissie Van 
Amelsvoort)

(12) 1978: Individuele steunverlening bedrijven (Commissie Van Dijk)
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Onderzoekscommissies in de Tweede Kamer

(13) 1978: Arabische boycot (Commissie Van den Bergh)

(14) 1978: Economische boycot Rhodesië (Werkgroep Scholten)

(15) 1980: Godsdienstige sekten (Commissie Haas Berger)

(16) 1980: Personen die kennis hadden van zaak-Aantjes (Commissie Patijn)

(17) 1980: Zaak Khan (Commissie Ter Beek)

(18) 1980: Gedragingen van multinationale ondernemingen (Commissie Bakker/Herfkens)

(19) 1986: Visquoteringsregelingen (Commissie Eversdijk)

(20) 1991: Affaire Bosio (Commissie Tommel)

(21) 1994: Besluitvorming volksgezondheid (Commissie Willems)

(22) 1995: Kinderbescherming (Commissie Vliegenthart)

(23) 1995: Stichting Woningbeheer Limburg (Commissie Hofstra/Versnel)

(24) 1995: Toezicht Verzekeringskamer (Commissie Ybema)

(25) 1996: Klimaatverandering en broeikaseffect (Commissie Van Middelkoop)

(26) 1996: College van Toezicht Sociale Verzekeringen

(27) 1997: Technolease

(28) 1998: Asbestproblematiek (Werkgroep Hoekema)

(29) 1998: Evaluatie opsporingsmethoden (Commissie Kalsbeek)

(30) 1999: Besluitvorming uitzendingen

(31) 2000: Herculesramp (Werkgroep Blaauw)

(32) 2001: Biotechnologie (Commissie Terpstra)

(33) 2003: Integratiebeleid (Commissie Blok)

(34) 2003: Zorguitgaven

(35) 2003: Infrastructuurprojecten

(36) 2005: TBS-stelsel

(37) 2005: NATO Response Force

(38) 2007: Onderwijsvernieuwingen (Commissie Dijsselbloem)

(39) 2009: Financieel stelsel

(40) 2011: Verduurzaming voedselproductie

(41) 2011: Onderhoud en innovatie spoor 

(42) 2011: Lessen uit recente arbeidsmigratie 

(43) 2012: ICT-projecten bij de overheid
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Willy Bruggeman1

De aanslagen van 22 maar t2016 waren aanleiding tot het vrij vlug inrichten van een parle-
mentaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen. Vooral ingevolge het feit dat heel wat 
daders van de aanslagen in Parijs en in Brussel uit Molenbeek afkomstig waren, was munitie 
voor heel wat kritiek op België. 

In een eerste deel wordt de parlementaire commissie als instrument van evaluatie algemeen 
besproken. Een tweede deel is de synthese van de concrete bevindingen van de POC.
De commissie opteerde er voor om het meest dringende eerst aan te pakken, zijnde noodhulp 
en slachtofferbejegening. In een derde fase werd het functioneren van de veiligheidsarchitec-
tuur grondig onderzocht en dan pas analyseerde de commissie het fenomeen gewelddadige 
radicalisering en terrorisme in België.

De commissie formuleerde vele aanbevelingen waarbij vooral de gebrekkige informatiehuishou-
ding en ‘verschotting’ en eilandvorming tussen de diensten het voorwerp waren van kritische 
conclusies en aanverwante aanbevelingen. Uiteraard kan de Belgische aanpak niet los worden 
gezien worden van de internationale samenwerking, die daarom in deze verslaggeving ruim 
aandacht krijgt. 

Ondertussen werden door de overheid en de betrokken diensten heel wat maatregelen genomen 
maar er blijft nog veel te doen. Schrijnend is ook het feit dat slachtoffers hun ontevredenheid 
blijven uiten wat de ondersteuning van en hulp aan slachtoffers betreft.
Ondertussen zet de commissie haar werkzaamheden voort, maar dit in de vorm van een 
opvolgingscommissie wat de druk op overheid en uitvoerende diensten in stand houdt om 
binnen redelijke termijnen de resterende aanbevelingen in realisaties om te zetten. 

1 Prof. dr., voorzitter federale politieraad.
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 1. Inleiding

De aanslagen van 22 maart 2016 veroorzaakten een schokgolf in hoofde van de bevolking 
en bij over heden en de betrokken diensten. Naast lof voor de hulpverleners werd al vrij 
vlug kritiek geuit zowel vanuit het buitenland als in eigen land. Het Parlement besliste 
vrij vlug om een parlementaire onderzoekscommissie in te richten. De verwachtingen 
hieromtrent waren vrij bescheiden maar al vrij vlug ontpopte deze commissie zich als 
een grondige evaluator. 
In het volgende hoofdstuk 2 schetsen we een korte historiek van de parlementaire 
onderzoekscommissies in België. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 vanuit de beperkte 
literatuur die beschikbaar is, in op de samenstelling, procedures en beperkingen van 
zo een commissie. In hoofdstuk 4 bespreken we de oprichting en de beoogde finaliteit 
van de parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen van 22 maart 2016. 
Hoofdstuk 5 is inhoudelijk het rijkste stuk aan informatie en in dit hoofdstuk worden 
de werking, conclusies en aanbevelingen van deze commissie besproken. Hoofdstuk 
6 bevat een aantal algemene conclusie en in hoofdstuk 7 wordt aangegeven dat de 
onderzoekscommissie ondertussen is geëvolueerd tot een opvolging commissie, wat 
druk blijft zetten op de Regering en op de uitvoerende diensten om de aanbevelingen 
in daadwerkelijke acties om te zetten. 

 2. Korte historiek van de parlementaire (onderzoeks)commissies in België

In België heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een recht van onderzoek op 
basis van art. 56 van de Grondwet2, verder uitgewerkt in de wet van 3 mei 18803 op 
het parlementair onderzoek. Deze wet van 1880 werd gewijzigd door de wet van 30 
juni 1996 en de Kamer heeft daarna op 23 oktober 1997 een Reglement van orde voor 
de parlementaire onderzoekscommissies (POC) aangenomen. 

Een POC is dus gebaseerd op een in de grondwet verankerd recht en situeert zich 
aldus binnen de controletaak van het parlement en wordt voornamelijk aangewend 
om tekortkomingen in het beleid van de lopende of van voorgaande regeringen en in 
de uitvoering ervan op te sporen. 
In de eerste helft van de 20ste eeuw werden er slechts zelden dergelijke onderzoekscom-
missies opgericht. Het uitzonderlijk middel van het parlementair onderzoek heeft steeds 
vaker ingang gevonden sinds begin van de jaren tachtig. In 1990 sprak Dupont nog 
van een ‘modisch’ fenomeen, maar intussen weten we dat deze mode een klassieker is 
geworden (Dupont, 1990).

Ze is het krachtigste instrument dat het parlement ter beschikking heeft om haar 
controlerende bevoegdheid uit te oefenen. Een onderzoekscommissie heeft dezelfde 
macht als een onderzoeksrechter. Dat houdt in dat een POC getuigen kan oproepen 
en onder ede verhoren, die getuigen met elkaar kan confronteren, documenten kan 
opvragen en in beslag laten nemen, huiszoekingen kan laten uitvoeren, plaats bezoeken 
kan organiseren, ...

2 Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 11 09
3 Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, B.S. 5 mei 1880
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Een onderzoekscommissie werkt volledig onafhankelijk van de regering en is pas echt 
waardevol wanneer ze boven de grenzen van oppositie en meerderheid uitstijgt. Geen 
politique politicienne, wel degelijk werk over de partijgrenzen heen. Ook daarin ligt 
de meerwaarde van een onderzoekscommissie: een regering regeert, neemt ad hoc 
maatregelen. Een onderzoekscommissie werkt meer met zicht op de lange termijn.

Het instrument wordt vaak na traumatische gebeurtenissen ingezet, zoals het Heizel-
drama, de overvallen toegeschreven aan de zogenaamde Bende Van Nijvel en de zaak 
Dutroux.
Vanaf 2000 werden er ook regelmatig “bijzondere commissies” opgestart die met grote 
en diepgaande onderzoeken werden belast (bijvoorbeeld de bijzondere commissie 
belast met het onderzoek naar de financiële crisis of de bijzondere commissie belast 
met onderzoek naar seksueel misbruik in een gezag relatie en de zogenaamde com-
missie “Optima”). Een bijzondere commissie heeft minder bevoegdheden dan een 
onderzoekscommissie en kan daardoor sneller aan de slag gaan. Indien nodig kan ze 
tijdens de werkzaamheden nog omgevormd worden tot een onderzoekscommissie. 

Merkwaardig genoeg hebben deze parlementaire werkmiddelen weinig wetenschap-
pelijke aandacht gekregen. De schaarse publicaties en commentaren beperken zich 
vooral tot een specifiek juridische invalshoek en de auteurs concentreren zich onder 
meer op de discussie omtrent het mogelijk samenvallen van een parlementair met een 
strafrechtelijk onderzoek. Aandacht vanuit politicologische hoek is nagenoeg afwezig 
(Dupont, 1990).

 3. Samenstelling, procedures en beperkingen van een POC in het algemeen

Samenstelling en procedures

Een POC is een vermenging van verschillende vormen en functies. Enerzijds is een 
POC een politieke institutie met leden die verkozen zijn volgens politieke procedures. 
Anderzijds is ze een juridische institutie: ze velt namelijk een oordeel (Deschouwer, 
1998).

POC’s doen onderzoek naar belangrijke beleidsproblemen die zich voordoen in een 
sector van de samenleving. Dergelijke onderzoeken leveren meestal veel informatie op 
die aanleiding kan geven tot het verbeteren van de bestaande wetgeving, het bijsturen 
van het beleid en van de werking van de betrokken diensten en is op dat vlak in principe 
een belangrijke evaluator. 

Een POC zou, zoals eerder gesteld, maar als ultimum remedium mogen gebruikt 
worden, zeker als ook parallelle parlementaire werkzaamheden dezelfde problemen 
behandelen (in casu de parlementaire commissie terrorisme en de commissie volks-
gezondheid, deze laatste wat specifiek de slachtoffers betreft). 

Een POC wordt samengesteld evenredig met de grootte van de fracties in de plenaire 
vergadering, d.i. in verhouding tot de sterkte van elke fractie. De duur van het onderzoek 
moet op voorhand worden vastgelegd. De oprichtingsdatum is gebaseerd op de dag van 
de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarbij beslist 
wordt tot oprichting van de onderzoekscommissie. In principe kan de Kamer kiezen om 
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het recht van onderzoek ofwel door de voltallige Kamer, ofwel door een commissie te 
laten gebeuren. Tot op heden werd steeds voor deze laatste optie gekozen (Van Lancker, 
2016-2017). Deze beslissing wordt dan gevolgd door een constituerende zitting van de 
POC.

De leden van de onderzoekscommissie (er is geen maximum of minimum aantal 
bepaald) worden gekozen door en uit de plenaire vergadering. De commissie wijst een 
voorzitter en een bureau aan. 

Het mandaat van de commissie is beperkt in tijd. De toegewezen onderzoekstermijn 
wordt op voorstel van de Conferentie van de voorzitters bepaald door de plenaire ver-
gadering.
De commissieleden kunnen beslissen welke vergaderingen openbaar of gesloten zijn. 
De parlementsleden zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht over de informatie 
die in vergaderingen met gesloten deuren werd aangereikt. In de praktijk stelde dit 
heel wat problemen, vooral om reden dat voortduren informatie door parlementsleden 
gelekt. Dit ‘lekken’ werd wel intern de commissie betreurd, maar werd in geen enkel 
geval gesanctioneerd. 

Hun medewerkers moeten bij de installatie van de onderzoekscommissie de eed afleg-
gen waarin zij onder meer ook beloven om die geheimhoudingsplicht na te leven. 
Voor de uitvoering van sommige onderzoeksdaden richt de commissie een verzoek 
tot de eerste voorzitter van het hof van beroep die vervolgens de bevoegde magistraten 
aanwijst. De aangestelde magistraten staan onder leiding van de voorzitter van de 
POC. De POC kan ook een beroep doen op de vaste comités P4 en I5, zijnde con-
troleorganen die afhangen van het Parlement en toezicht uitoefenen op de politie- en 
inlichtingendiensten.

De verhoren door de POC zij niet aan de Salduzrechten onderworpen en n.a.v. deze 
parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen 22 maart 2016 werd zelfs 
de aanwezigheid van een advocaat bij een hoorzitting, mede op advies van grondwet-
specialist P. Martens, geweigerd, 

Experten aangesteld om de POC te ondersteunen in haar werkzaamheden

Er heerst nog onduidelijkheid over de rechtspositie van de expert (Van Lancker, 2016-
2017). De expert is gebonden aan het beroepsgeheim, maar verdere bepalingen zijn 
in de wet niet terug te vinden. Daar waar een parlementslid, ook na het vervullen van 
zijn opdracht in de POC, lid van de wetgevende macht blijft en aldus geniet van enige 
bescherming, ligt dat anders voor de expert (De Ruyver, 1998) die in principe vrij 
spreekrecht heeft mits toepassing van de restricties die voor elke burger gelden inzake 
vrije meningsuiting. 

Openbaarheid van de vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar, tenzij de commissie 
er anders over beslist. Meestal kunnen onderzoekscommissies op heel wat pers- en 

4 Vast comité van toezicht op de politiediensten
5 Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en de veiligheidsdiensten
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publieke aandacht rekenen. De commissieleden zijn, zoals eerder gesteld, tot geheim-
houding verplicht m.b.t. de informatie verkregen naar aanleiding van niet-openbare 
commissievergaderingen. 

Verslag

De bevindingen van de onderzoekscommissie worden door de rapporteur(s) van de 
commissie opgenomen in een verslag. Die tekst wordt voorgelegd aan de plenaire 
vergadering, die zich uitspreekt over de conclusies en de aanbevelingen vervat in het 
verslag. Het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie is hoe dan ook open-
baar. Beveiligde informatie mag niet opgenomen worden in POC verslagen. 

Beperkingen6

Het recht van onderzoek is onderworpen aan beperkingen uit zowel de internationale 
als de nationale rechtsorde. We kunnen hierbij denken aan de beperkingen die voort-
vloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens7 en het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten8. Daarnaast bestaan 
er ook beperkingen uit de nationale rechtsorde. Zo geldt het principe van de scheiding 
der machten en meer precies de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Zoals 
uitdrukkelijk bepaald in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, vervangt 
het onderzoek van een onderzoekscommissie niet het lopende gerechtelijk onderzoek. 

In dit verband rezen er in het verleden dikwijls problemen omtrent het vaststellen van 
individuele verantwoordelijkheden in de commissieverslagen. Ingaan op de schuldvraag 
kan zowel de scheiding der machten, als het vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging schenden en dit zowel bij eventuele gerechtelijke als bij administratieve 
procedures (vb. tuchtrecht). 

Door het wijzigen van de wet van 30 juni 1996 kan er geen betwisting meer bestaan 
over het al dan niet samengaan van een parlementair onderzoek met een gerechtelijk 
onderzoek: beide onderzoeken kunnen en mogen parallel verlopen, maar het parlemen-
tair onderzoek mag de goede werking van het gerechtelijk onderzoek niet schenden 
(Meerschaut, e.a., 1998). Het onderzoek van een POC kan dus parallel worden gevoerd, 
maar de commissie moet alles in het werk stellen om de lopende of toekomstige 
gerechtelijke onderzoeken en procedures inzake terrorisme niet te hinderen.

De leden van de rechterlijke macht kunnen opgeroepen worden om te getuigen en zij 
kunnen dan verplicht worden om de eed af te leggen. Zij moeten dan onder meer ant-
woorden op vragen omtrent de organisatie en de werking van het gerechtelijk apparaat 
en zij kunnen zich daarbij niet verschuilen achter het beroepsgeheim. 

Hetzelfde geldt omtrent vragen over materiële feiten die geen geheim uitmaken. 
Het geven van informatie is geen schending van de deontologische discretieplicht, 
naar het hier gaat om het naleven van een wettelijke verplichting (Van der Hulst, 1989). 
Daarom wordt telkens de eed afgelegd met vermelding van het recht om te zwijgen.

6 Doc 54 1752/001
7 Europees verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de aanvullende protocollen. 
8 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966, B.S. 06 juli 1983 
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Het is – ook omdat de verslagen openbaar zijn – aangewezen dat de POC waargeno-
men mogelijke straf- en tuchtrechtelijke inbreuken ter kennis brengt van de bevoegde 
overheden (Van Lancker, 2016-2017). Bij aanwijzing van vermoedens van misdrijven 
moeten deze ter kennis worden gebracht bij de procureur-generaal bij het hof van 
beroep van het rechtsgebied waar het misdrijf mogelijks werd gepleegd (Verstraeten, 
1998 en Velu, 1993). 

 4. Oprichting en beoogde finaliteit van de POC terroristische aanslagen van 22 
maart 2016

22 maart 2016 zal voor altijd in ons collectief geheugen gegrift blijven. De aanslagen 
veroorzaakten een groot litteken voor de slachtoffers, de hulp- en veiligheidsdiensten 
en mentaal ook voor de ganse bevolking. 12 mensen lieten het leven op de luchthaven 
in Zaventem en 20 mensen bij de aanslag op het metrostation Maalbeek, pal in het 
politieke hart van Europa en België. Deze aanslagen vonden plaats in een lange rij van 
aanslagen door de organisatie Islamic State (IS): Charlie Hebdo, Parijs, Istanboel, Nice, 
Berlijn, Barcelona, Manchester, enz. De aanslagen hadden en hebben ook een grote 
impact op onze samenleving. 

Twee ministers boden later hun ontslag aan9 en België werd internationaal bestempeld 
als een failed state10. De verbindingsofficier in Turkije werd door de Minister van 
binnenlandse zaken initieel verantwoordelijk geacht voor de slechte samenwerking 
met Turkije. De bevolking had recht op een diepgaand onderzoek en antwoorden op 
haar vragen.

Net omdat de aanslagen van 22 maart zo traumatisch waren, de tol zo hoog was en 
omdat iedereen zich afvroeg hoe dit kon gebeuren, heeft het parlement, als volksverte-
genwoordiging vrij vlug op 3 augustus 2016 een POC opgestart. De doelstellingen van 
deze POC terroristische aanslagen, belast met het onderzoek naar de omstandigheden 
die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven 
Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de 
evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging, 
werden als volgt gedefinieerd11: 
1. een chronologische reconstructie te maken van alle relevante feiten en gebeurtenissen die 

hebben geleid tot de aanslagen van 22 maart 2016; 
2. de aan de slachtoffers verleende steun te onderzoeken; 
3. na te gaan of alle bevoegde diensten op adequate wijze hebben gewerkt om het hoofd te 

bieden aan de terroristische dreiging, dat wil zeggen de verschillende preventie-, politie- en 
inlichtingendiensten (burgerlijke en militaire), de gerechtelijke instanties en de diplomatieke 
diensten, alsook de instellingen die belast zijn met het risicobeheer, de coördinatie, het 
dreigingsniveau en het beheer van de crisis; 

4. de onderliggende oorzaken van het radicalisme in ons land en de mogelijke verbanden 
tussen deze radicale fenomenen en het plegen van de aanslagen op ons grondgebied of 
elders door Belgen of door buitenlandse residenten in België te onderzoeken. 

9 23 maart 2016.
10 Europol directeur: België failed state noemen is absurd. Nieuwsblad, 14 december 2016.
11 Doc 54 1752/2001
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De commissie heeft ook tot doel om de gebeurtenissen van 22 maart 2016 en het navolgende 
beheer te onderzoeken teneinde – in voorkomend geval – te bepalen welke verbeteringen nodig 
zijn en de eventuele verantwoordelijkheden te achterhalen. 
Zij heeft eveneens tot doel de hulpverlening, bescherming en ondersteuning van de slachtoffers 
en hun families te onderzoeken, met inbegrip van de toegang tot psychologische hulp, informatie 
en administratieve opvolging en ook het onderzoek van de bestaande voorzieningen. Bij de 
aanpak van het terrorisme zijn de samenwerking tussen partnerlanden en tussen bevoegde 
diensten, alsook de optimale inzet van middelen, kennis, mensen en technologie essentieel. 
De vraag rijst of die samenwerking en inzet optimaal zijn verlopen en, zo dit niet het geval zou 
zijn geweest, welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Het is immers niet onmogelijk dat er daarbij 
grote of kleine fouten werden gemaakt, waarbij de oorzaak van het falen veelzijdig kan zijn: 
systeemfouten, menselijke fouten, technisch falen, foute beleidskeuzes, budgettaire beperkingen, … 

De onderzoekscommissie zal dus ook lessen kunnen en moeten trekken uit deze gebeurtenissen, 
meer bepaald m.b.t. de wijze waarop het risicobeheer en het beheer van het dreigingsniveau in 
België worden uitgevoerd. Het onderzoek zal onder meer ook betrekking hebben op de wijze 
waarop gerichte informatie aan een ruim publiek werd verstrekt en de coördinatie tussen 
de verschillende instellingen. De onderzoekscommissie zal dus alle crisisprocedures moeten 
onderzoeken die op 22 maart 2016 werden ingesteld en nagaan of onze integrale veiligheids-
architectuur goed heeft gewerkt. Zij zal ook lessen moeten trekken uit deze gebeurtenissen. 
De opdracht van de commissie mag zich niet beperken tot het onderzoek naar de planning, 
de voorbereiding en vervolgens de uitvoering van de aanslagen van 22 maart 2016, noch tot 
de opvolging die werd gegeven in België aan de aanslagen die eerder werden gepleegd door 
Daesh, al dan niet op Belgisch grondgebied. De commissie zal ook de processen moeten 
onderzoeken die leiden tot gewelddadig radicalisme en terrorisme. Het is een context van een 
steeds toenemende radicalisering in ons land waarvan de oorsprong moet nagegaan worden. 
De indieners van dit voorstel zijn van oordeel dat volgende elementen hierbij onderzocht 
dienen te worden, onder meer: 
• de aanwezigheid en de ontwikkeling van het radicalisme in België; 
• de opkomst van het zich opsluiten in de eigen leefomgeving en de toenemende gettovorming 

in sommige wijken en hoe het beleid hiermee is omgegaan; 
• het onderzoek naar de gevolgen van het integratiebeleid;
• het onderzoek naar de weerslag van het door België gevoerde buitenlands beleid; 
• de Belgische foreign fighters die naar het buitenland vertrokken; 
• het fenomeen van de rekrutering, al in 2001 aanwezig toen Belgen betrokken waren bij de 

moord van Commandant Massoud in Afghanistan. 

Ons land telt in vergelijking met andere landen veel Syriëstrijders. Deze verontrustende 
vaststelling vereist dat we de oorzaken hiervan moeten onderzoeken. De commissie zal ook alle 
elementen van deze problematiek dienen te onderzoeken, hierin inbegrepen de analyse van de 
verbanden tussen het toenemende radicalisme in België en de verschrikkelijke gebeurtenissen 
die ons hebben getroffen, of het nu het Joods Museum, de luchthaven van Zaventem of de 
Brusselse metro betreft. Zij zal ook de evolutie van het nationale strafrecht onderzoeken en 
de toepassing ervan beoordelen in het kader van de strijd tegen terrorisme, in het bijzonder 
met betrekking tot de voorwaardelijke invrijheidstelling, de financiering van terrorisme, de 
wapenhandel en de strijd tegen de radicalisering in de gevangenissen.

Een parlementaire onderzoekscommissie heeft het voordeel dat zij in de beste omstandigheden 
kan zoeken naar de waarheid, à charge en à décharge, bijvoorbeeld door documenten op te 
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vragen en de betrokkenen onder ede te horen. In dat verband zal de commissie inzonderheid 
de mensen op het terrein horen. Aldus zal zij met kennis van zaken de eventuele verantwoor-
delijkheden kunnen nagaan, alsook welke aanbevelingen voor de toekomst kunnen worden 
geformuleerd. Naar aanleiding hiervan zal zij werk maken van een lijst met aanbevelingen 
die erop gericht zijn de processen van de strijd tegen het radicalisme en het terrorisme, alsook 
het dreigings- en crisismanagement te verbeteren. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met het feit dat de terroristische dreiging waarmee wij thans worden geconfronteerd in 
voortdurende ontwikkeling is (gebruik van sociale netwerken, van geëncrypteerde gegevens, 
grensoverschrijdende acties …). Het is bovendien het geschikte momentum om de gevolgen van 
reeds aangevatte hervormingen na te gaan, eventuele nieuwe hervormingen door te voeren, 
de werking van bepaalde diensten aan te passen, of nog om de beleidskeuzes bij te sturen. 
De opdracht van de onderzoekscommissie is ruim genoeg omschreven om het hele vraagstuk 
te vatten. Die opdracht is tevens voldoende precies om concrete aanbevelingen te kunnen 
formuleren. De onderzoekscommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen en door het 
comité P en I, zoals de wet op het parlementair onderzoek bepaalt, alsmede door alle andere 
gespecialiseerde instellingen. De vooropgestelde timing om eind dit jaar de werkzaamheden af 
te ronden, is realistisch, maar kan indien nodig worden verlengd door de Kamer.

De POC zal er bovendien op toezien dat de operationele prioriteiten van de bevoegde diensten 
strikt in acht worden genomen, aangezien de werkzaamheden van de commissie de overige 
werkzaamheden in geen geval mogen belemmeren. 

 5. Werking, conclusies en aanbevelingen van de POC terroristische aanslagen 
van 22 maart 2016

 5.1 Werking

Van bij aanvang opteerde de POC voor een gefaseerde aanpak en werden de werkzaam-
heden onderverdeeld in vier fazen: 
1. de hulpverlening en het crisisbeheer vlak na de aanslagen; 
2. de slachtoffers; 
3. de Belgische veiligheidsarchitectuur en 
4. het fenomeen van radicalisering in onze samenleving. 

De volgorde van deze werkzaamheden en de gefaseerde aanpak van de vier onderdeel 
van het onderzoek werden voornamelijk bepaald op basis van de urgentie van de erin 
behandelde problematiek. Elk van deze fazen werd afgesloten met een tijdelijk zoge-
naamd tussenverslag. 

Vrij vlug en precies één maand na de aanslagen bracht de onderzoekscommissie een 
bezoek aan de luchthaven van Zaventem en aan het metrostation van Maalbeek, waar 
de leden van de commissie informeel konden spreken met personeelsleden en andere 
directe getuigen van de gebeurtenissen. Bij die gelegenheid betuigden ze vanzelfspre-
kend ook hun medeleven met de slachtoffers.

Twee maanden later ging de onderzoekscommissie op zending naar Parijs. De Franse 
hoofdstad werd immers reeds op 7 januari 2015 (de redactie van weekblad Charlie 
Hebdo) en 13 november 2015 (concertzaal Bataclan en voetbalstadion Stade de France) 
opgeschrikt door terreuraanslagen die aan een radicale vorm van de islam werden 
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gelinkt. De meeste daders waren afkomstig uit België. In Parijs had een leerrijk gesprek 
plaats met de Franse onderzoekscommissie en kwamen drie onderzoeksvelden van 
de Belgische commissie ruim aan bod: hulpverlening en bijstand aan slachtoffers, 
politiediensten en veiligheid, radicalisering. 

Er rustte van bij het begin een zware taak en een grote druk op de schouders van deze 
POC. Velen waren bij aanvang sceptisch en vreesden dat dit initiatief snel zou verzanden 
in politieke spelletjes. De POC heeft gedurende anderhalf jaar heel intensief gewerkt. 
Zij heeft in totaal 199 personen gehoord, dagen, nachten en weekends vergaderd.

Toch verliep alles niet vlekkeloos. De geheimhoudingsplicht blijft, ook voor een aantal 
parlementsleden een delicaat probleem. Zo ontstonden ook in tijdens de werkzaam-
heden van deze POC een aantal lekken, mede onder druk van de publieke opinie of de 
pers, maar soms ook louter gebaseerd op individuele profileringsdrang. Dit knelpunt 
is voornamelijk het gevolg van een manifest gebrek aan sanctionering (Van Lancker, 
2016-2017). Parlementairen kregen ingevolge art. 58 van de Grondwet een volledige 
strafrechtelijke en burgerrechtelijke immuniteit voor meningen die geuit worden in 
de uitoefening van hun functie. 

Parlementsleden mogen als vertegenwoordiger van het volk het vertrouwen niet bescha-
men van personen die in volle vertrouwelijkheid een getuigenis kunnen afleggen, 
wat alleszins frequent het geval was bij zittingen met ‘gesloten deuren’. Eerder werd 
al voorgesteld om een schending van de vertrouwensplicht door parlementairen te 
bestraffen overeenkomstig art. 458 van het strafwetboek of eventueel een verstrenging 
in te voeren van de tuchtsancties in de reglementen van de kamers (Vos, 1992). 

De vier (tussen)verslagen en ook het afrondend eindverslag, zijn beschikbaar op de 
website van De Kamer.12 Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd. Aldus is de 
POC erin geslaagd om de partijpolitieke belangen te overstijgen en over de grenzen 
van meerderheid en oppositie met sterke aanbevelingen te komen.

Uiteraard zijn de conclusies en aanbevelingen van de POC voor alle betrokken overheden 
en diensten belangrijk. Zij dragen enerzijds, zij het gefocust op één bijzonder fenomeen, 
bij tot het beoordelen van de inrichting, structuur en werkzaamheden en zij helpen 
anderzijds bij het versterken of alterneren van eerdere initiatieven om hun werking te 
optimaliseren.

 5.2 Algemene inleidende vaststellingen

Algemeen stelt de POC steeds meer een heterogeen samenspel van daders en groepe-
ringen vast die de aanslagen voorbereid en gepleegd hebben. In het bijzonder waren 
het fenomeen van foreign terrorist fighters (FTF) en zijn nu de homegrown terrorist fighters 
(HTF) de kern van de actuele dreiging. 

De toename van terroristische activiteiten in de landen rondom Europa, vooral van ter-
reurorganisaties die zich zeer actief in het Midden-Oosten en de regio van Noord-Afrika 
manifesteren, had – zoals ook aangetoond in studies – illustreert een aantrekkende 

12 Doc 54 1752/006, 007 en 008
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werking op veel jongeren.13 Bij voorkeur werden landen geviseerd die deel uitmaken 
van de coalitie tegen IS. Het is IS keer op keer gelukt om een groot publiek te bereiken. 
In korte tijd stonden grote delen van Syrië en Irak onder controle van deze organisatie. 
IS richtte de pijlen ook op het Westen met onthoofdingen van Westerse hulpverleners 
en journalisten.

Herhaaldelijk doken ondertussen berichten op in verband met mogelijke aanslagen 
in Europa, maar die waren dikwijls vaag en er was meestal geen mogelijkheid om op 
basis daarvan concrete opsporingen op te starten. 

Nieuw was de voorkeur voor het plegen van aanslagen op zogenaamde soft targets. Er is 
meer en duidelijk sprake van een verscheidenheid in doelwitkeuze (politie en militairen, 
en burgers) op publieke (uitgaans)plaatsen en bij (sport)evenementen of nationale 
vieringen (zie bijvoorbeeld 14 juli 2017 in Nice), met meer of minder symbolische 
waarde. 

 5.3 Noodhulp (eerste tussenverslag i.v.m. de hulpverlening en het crisisbeheer 
onmiddellijk na de aanslagen)

Algemeen

De POC is gestart met het onderzoeken van het crisisbeheer en de hulpverlening op 22 
maart zelf en gedurende de dagen en weken die volgden. Dat was een bewuste keuze, 
uit respect voor de slachtoffers én de vele hulpverleners. 

De onderzoekcommissie is vol lof voor de professionaliteit en de inzet van alle hulp-
diensten. Uit de hoorzittingen met mensen op het terrein bleek dat de individuele 
hulpverlening in het algemeen goed tot zeer goed is verlopen. De medische hulpverle-
ners, brandweerlui, politiemensen, psychologen, … hebben uitstekend werk geleverd 
in verschrikkelijke omstandigheden. Beter dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar diensten 
niet waren voorbereid op meerdere aanslagen tegelijk. De hulpverleners moesten werken 
in nooit geziene omstandigheden: er was het risico van een navolgende aanslag en ze 
werden geconfronteerd met ronduit choquerende situaties en beelden. 

Zonder afbreuk te willen doen aan het solidaire engagement van zovele hulpverleners 
heeft de commissie toch een aantal zaken blootgelegd die voor verbetering vatbaar zijn. 
Niet om mensen of organisaties beschuldigend met de vinger te wijzen, maar om zo 
snel mogelijk de hulpverlening beter te laten functioneren. 

De structuren waarin de hulpdiensten moesten functioneren, werkten niet altijd opti-
maal. Er waren vooral problemen met de onderlinge samenwerking, communicatie, 
de commandopost op het terrein en de verdeling over de ziekenhuizen. Ook werd 
vastgesteld dat de noodplannen van bijvoorbeeld de luchthaven of de provinciale ram-
penplannen geen rekening hielden met terrorisme. Nochtans vereist een terreuraanslag 
een specifieke aanpak. Er kan in dergelijke situaties altijd nog een bijkomende aanslag 
met een bom of vuurwapens volgen. 

13 Egmont studie, www.egmontinstitute.be/returnees-assessing-policies-on-returning-



POC kanaliseerde als evaluator de reacties en acties na de aanslagen van 22 maart 2016

CPS 2018-3, nr. 48 143

De provinciegrensoverschrijdende samenwerking tussen de hulpdiensten verliep 
chaotisch, mede ingevolge de staatsstructuur (impact Gewestvorming) in België. 
Problematisch was het feit dat hulpdiensten uit verschillende regio’s er een verschil-
lende interventiestrategie op nahielden: ofwel dient men de eerste zorgen toe in een 
vooruitgeschoven medische post (stay and stabilize) ofwel brengt men patiënten onmid-
dellijk over naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis (scoop and run). Coördinatie tussen de 
112-centrales is dus nodig als er moet worden samengewerkt over provinciegrenzen 
heen. Het materiaal van de hulpdiensten moet worden aangepast aan de behoeften bij 
terroristische acties, die immers zeer aparte verwondingen veroorzaken. 

Ook moesten medische posten beveiligd worden. Dit was op 22 maart niet het geval, 
waardoor de hulpverleners gevaar liepen. Daarom wordt aanbevolen om in de noodplan-
nen rekening te houden met mogelijk terroristische aanslagen. Sommige ziekenhuizen, 
zoals Saint-Luc, bleven onderbenut omdat er geen zicht was op de beschikbare capaciteit 
in de ziekenhuizen. Er was ook verwarring over het aantal beschikbare ziekenwagens. 
De verschillende noodcentrales werkten niet optimaal samen en zij beschikten niet 
over een “in real-time” overzicht van de beschikbare capaciteit. 

Luchthaven Zaventem

Het was niet duidelijk wie hier de operationele leiding had op het terrein. Aanbevolen 
wordt dat – gezien de specifieke terreurdreiging – de politie voortaan de operationele 
leiding op het terrein moet nemen in plaats van de brandweer. Eenheid van commando 
moet op alle fronten verzekerd zijn. 

Het bijzondere nood- en interventieplan van de nationale luchthaven Zaventem moet 
een onderdeel verkeersafwikkeling bevatten, opdat hulp- en interventiediensten vlot 
zouden kunnen aan- en wegrijden en waardoor het duidelijk is hoe andere verkeers-
stromen (bv. passagiers) georganiseerd worden. Als na een tijd het ‘gewone’ leven 
op de luchthaven hervat, moet er een evenwicht gevonden worden tussen veiligheid 
en economische activiteit. Daarvoor kan men ook leren uit initiatieven in en rond 
buitenlandse luchthavens. 

Metrostation

Na de aanslagen in Madrid en Londen werden door de overheid en door de Maatschappij 
voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), noodplannen opgesteld voor 
de ondergrondse stations. Het heeft zeker geholpen om op basis van de opgedane 
kennis gepast te reageren op de aanslag in de metro. Onmiddellijk na de ontploffing in 
Zaventem op 22 maart werd de waakzaamheid, ook wat het openbaar vervoer betreft, 
verhoogd.

De vraag rijst of men de metro niet sneller preventief had moeten sluiten en vooral of het 
communiceren van die beslissing niet beter had gemoeten. Een bevel tot sluiting werd 
gegeven vooraleer de ontploffing in Maalbeek plaatsvond, maar pas na de aanslag werd 
er effectief tot sluiting overgegaan. De communicatieketen bleek onduidelijk te zijn. Er 
was na de aanslagen van 22 maart 2016 veel discussie i.v.m. het sluiten van de Brusselse 
metro. De communicatie vanuit het federale crisiscentrum naar het terrein moet in de 
toekomst sneller en korter. Wanneer leden van de beleid cel van het crisiscentrum een 
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beslissing nemen, moet die onmiddellijk en zonder intermediaire vertraging worden 
gecommuniceerd aan de mensen die de beslissing moeten uitvoeren. Daarna moet 
feedback naar het crisiscentrum volgen.

Beheerscel van het Crisiscentrum

Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering is het centrale contactpunt van 
de overheid dat 24/7 dringende informatie verzamelt, analyseert en verspreidt. Uit 
oefeningen waarbij een terroristische aanslag werd gesimuleerd, was gebleken dat er 
nood was aan een centrale beheerscel en aan gedecentraliseerde operationele cellen. 
Het functioneren van het Coördinatie- en crisiscentrum bleek vatbaar voor verbetering 
en het op- en afschalen van maatregelen en de communicatie kregen in dit rapport 
veel aandacht. 

Op 22 maart werd door het Coördinatie- en crisiscentrum meteen na de melding van de 
ontploffing een coördinatievergadering georganiseerd. Snel werden de meest essentiële 
beslissingen genomen: evacuatie van de luchthaven, verhoogde veiligheidsmaatregelen 
voor de regionale luchthavens en voor de grote treinstations, verhoogde waakzaam-
heid voor de tram- en busmaatschappijen, briefing van politiediensten en militaire 
versterking, verhoogde waakzaamheid voor kerncentrales, havens en kritische bedrijven, 
evacuatie en sluiting van het volledige Brusselse metronetwerk. 

De minister van Binnenlandse Zaken kondigde ongeveer één uur na de eerste aanslag 
de federale (= nationale) fase van de noodplanning af. De wijze van officiële afkondi-
ging dient volgens de onderzoekscommissie wettelijk te worden vastgelegd, opdat alle 
diensten die bij het crisisbeheer worden betrokken meteen op de hoogte zijn. Op dat 
moment wordt automatisch de beheerscel binnen het Crisiscentrum geactiveerd. 

Het OCAD14 adviseert, het Crisiscentrum beslist

Er is een duidelijk verschil in bevoegdheden tussen het Crisiscentrum en het OCAD. 
Het OCAD is het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse en wordt voorgezeten 
door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

Het OCAD kan weliswaar suggesties doen voor beschermingsmaatregelen, maar het 
heeft daarover geen beslissingsbevoegdheid. Het komt het Crisiscentrum toe om een 
bepaalde crisissituatie en de bijhorende risico’s te analyseren en op basis daarvan 
beslissingen te nemen. 

Verbeterd ASTRID15-netwerk voor hulpdiensten

Het ASTRID-netwerk is de unieke operator voor het communicatiesysteem voor alle 
Belgische hulpdiensten (politie, brandweer, medische diensten). In totaal maken 70.000 
personen er gebruik van. Het netwerk steunt op de Europese TETRA-technologie. Het 
netwerk raakte op 22 maart 2016 door technische onvolkomenheden en door verkeerd 
gebruik door de deelnemers (het gebruik van de toestellen is niet eenvoudig) al snel 

14 Orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging.
15 All-round semi-cellular trunking radio communication system with integrated dispatching, zijnde de Belgische 

operator voor veiligheidscommunicatie netwerken.
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verzadigd, Aanbevolen wordt om ASTRID te blijven gebruiken als multidisciplinair com-
municatieplatform voor de hulpdiensten, mits het nemen van aan aantal maatregelen 
zoals het uitbreiden van de capaciteit van de ASTRID-radio’s, het gebruiksvriendelijker 
maken van de toestellen (ook handenvrij), het anders structureren van de communi-
catiegroepen, de gebruikers meer te laten trainen en om binnen het ASTRID concept 
te zoeken naar digitale alternatieven. Het is ook uiterst belangrijk dat ASTRID bij 
rampen als die van 22 maart onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van de genomen 
maatregelen en van hun mogelijke impact op de communicatie.

Verhoogde zendcapaciteit voor de gsm-operatoren

De mobiele telefoonlijnen waren overbelast, waardoor iedereen aangewezen was op 
improvisatie op basis van het gebruiken van bijvoorbeeld Whatsapp. 

De drie Belgische operatoren van mobiele netwerken (Bas, Orange en Proximus) hadden 
te kampen met netwerkcongestie doordat zeer veel mensen (slachtoffers, verwanten, 
hulpverleners, burgers) op hetzelfde moment zeer intensief begonnen te communice-
ren. De lage stralingsnorm in Brussel heeft de problemen nog verergerd. 

Proximus moest de communicatiemogelijkheden opdrijven, maar dit faalde mede inge-
volge verkeersproblemen waarmede de technische ploegen geconfronteerd werden. Ook 
waren er te weinig prioritaire bestemmelingen gereserveerd, euvel waaraan ondertussen 
verholpen werd. De capaciteit moest dus verhoogd worden en de commissie vraagt zich 
af of die aparte Brusselse norm te verdedigen blijft op crisismomenten.

BE-Alert, waardoor de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie 
sneller en duidelijker verwittigd en geïnformeerd wordt, was op 22 maart nog niet 
operationeel. Deze toepassing moet nu snel van de proeffase naar de operationele fase 
overgeschakeld worden.

Eerste zorg voor, identificatie en opmaken van lijsten van de slachtoffers

Het identificeren van slachtoffers (zowel gewonden als dodelijke slachtoffers) en het 
opstellen van lijsten werd bemoeilijkt omdat ziekenhuizen zich systematisch op het 
beroepsgeheim beriepen. Voor de gewonden is een centraal registratiesysteem nodig 
in de vorm van een federale databank ad hoc, met inachtneming van de privacyregels 
evenwel. Tegelijk moet aan de bepalingen rond het beroepsgeheim worden gesleuteld. 
Die databank is ook nuttig bij de efficiënte psychologische, juridische en verzekerings-
matige nazorg. Het federaal parket en het Disaster Victim Identification Team16 hebben 
in moeilijke omstandigheden een bijzonder waardevolle rol gespeeld bij de identificatie 
van de overleden slachtoffers. Deze procedure kan nog worden verbeterd op basis van 
ervaringen uit het buitenland. Ook hier moet men de medische wereld overtuigen om 
haar weigerachtige houding te laten varen. 

Ondertussen werd een nieuw K.B. gepubliceerd. Via dit K.B., gepubliceerd vooraleer 
het verslag van de OC gepubliceerd werd, vaardigde de federale Belgische overheid een 
nationale noodplan uit betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of 

16 Zogenaamde DVI-team.
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terroristische aanslag uit (K.B. van 1 mei 2016). Dit plan was dus nog niet in werking op 
de dag van de aanslagen. Hiermee werd zo al tegemoet gekomen aan het voornaamste 
vastgestelde euvel, zijnde het feit dat de nood- en interventieplannen te weinig rekening 
hielden met een mogelijke terroristische aanslag.

Ook werden, zoals door de POC aanbevolen, op basis van het nieuwe noodplan ter-
rorisme, de dreigingsanalyse en de noodplanning nauwer op elkaar afgestemd. Zo 
werd bepaald dat het door OCAD vastgelegde ‘dreigingsniveau 4’ minimaal gepaard 
moet gaan met een fase van vooralarm om zo via de gepaste maatregelen de dreiging 
te reduceren of weg te nemen.

Ook verplicht dit KB de provinciegouverneurs tot het opstellen van een provinciaal 
noodplan terrorisme. Het nieuwe nationaal noodplan Terrorisme plaatst de beheerscel 
van het crisiscentrum onder de gezamenlijke leiding van de directeur-generaal van 
het Crisiscentrum en de federale procureur. Alle belanghebbende personen worden 
voortaan uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen: federale ministers, 
diensten die nuttige preventieve of reactieve maatregelen kunnen nemen. Ook de 
minister-presidenten van de gewest- en gemeenschapsregeringen maken nu ambtshalve 
deel uit van de beheerscel. Beraadslagingen moeten via videoconferentie of digitale 
communicatiekanalen kunnen gevoerd worden.

 5.4 Hulp aan slachtoffers (tweede tussenverslag)

De POC besteedde veel aandacht aan de slachtoffers van de aanslagen. Ondertussen 
opgerichte slachtoffergroepen werden uitgenodigd om hun verhaal te doen in de POC. 
Die zitting was bijzonder emotioneel en confronterend.

Ondanks de inspanning van het federaal (landelijk) parket om met de hulp van DVI 
(zie 4.3 hiervoor) snel slachtofferhulp te organiseren en om slachtofferlijsten op te 
stellen, groeide al snel kritiek in hoofde van de slachtoffers wat het optreden van en de 
begeleiding door de Belgische overheden betreft. 

Het gaat dan onder andere om problemen met verzekeringen, het erkenningsstatuut, 
psychologische aspecten en fiscale problemen. De ingewikkelde Belgische staatsstruc-
tuur maakt het niet makkelijker, zeker niet voor buitenlandse slachtoffers. Heel wat 
slachtoffers zijn nog volop in verwerking en herstel, en hebben niet de energie om dit 
allemaal zelf uit te zoeken. Ze voelen zich in de steek gelaten. De Eerste Minister heeft 
zich daar nadien ook voor verontschuldigd. 

Een onderzoekscommissie kan niet optreden als advocaat van individuele slachtoffers die 
hen begeleidt met hun individuele dossiers. Slachtoffers die daar om vroegen, werden 
nadien ook individueel door de voorzitter van de POC ontvangen. Hoewel de eerste 
hulpverlening goed verlopen was, getuigden de slachtoffers dat ze met vele problemen 
werden geconfronteerd in de maanden na de aanslagen. De POC is zeker niet in staat 
om het volledige leed van het onrecht dat hen is aangedaan, te verzachten. Wel werden 
aanbevelingen gedaan om te verhelpen aan concrete, structurele problemen waarmee 
slachtoffers worden geconfronteerd. 
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De Commissie formuleerde ook een aantal concrete aanbevelingen op basis van de 
volgende principes:
• snelle erkenning van het “slachtoffer”, alsook snelle erkenning van zijn status;
• toekenning van onmiddellijke financiële steun om de directe gevolgen van de aanslag 

te kunnen opvangen;
• instellen van proactieve, onmiddellijke, individuele, alomvattende (administratieve, 

psychosociale, juridische, financiële) en duurzame begeleiding van de slachtoffers;
• gelijkwaardige behandeling van alle slachtoffers, ongeacht hun nationaliteit of hun 

woonplaats.

De onderzoekscommissie heeft aanbevolen dat elk slachtoffer binnen een uniek loket 
een referentiepersoon toegewezen moet krijgen die hen bijstaat bij de administratieve 
rompslomp en procedures bij verzekeraars, mutualiteiten en andere instellingen. De 
POC pleit ook voor de oprichting van de interfederale taskforce waarin de verschillende 
overheden vertegenwoordigd zijn, zodat de slachtoffers niet van het kastje naar de muur 
gestuurd worden. 

Omdat er geen permanente en alomvattende regeling bestond voor de slachtoffers, 
zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, heeft de POC aanbevolen om voor de toekomst een 
systeem uit te werken waarbij de staat slachtoffers meteen hulp en schadevergoedingen 
kan toekennen, welke vervolgens door de staat gerecupereerd worden bij de verzeke-
ringsmaatschappijen. De onderzoekscommissie hoopte in haar verslag dat die nieuwe 
wet geen ongerechtvaardigd verschil in behandeling zou bevatten tussen Belgische 
slachtoffers en anderen.

Ondertussen besliste de Conferentie van de Voorzitters van de Kamer op 8 maart 2017 
om de bespreking van het wetsontwerp betreffende de oprichting van het statuut van 
nationale solidariteit, de toekenning van en herstelpensioen de terugbetaling van de 
medische zorgen van terrorisme17 op te schorten in afwachting dat de POC dit tweede 
rapport uitbracht. Ondertussen werd de desbetreffende wet van 18 juli 2017 goedgekeurd 
betreffend de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van 
een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorgen ingevolge daden van 
terrorisme.18

De nieuwe wet heeft nu onder meer als doel dat de Staat in de toekomst een subsidiaire 
tegemoetkoming zou betalen, boven op wat de verzekeringmaatschappijen en de Com-
missie voor financiële hulp aan slachtoffers en occasionele redders van opzettelijke 
gewelddaden al uitbetalen. De regering heeft een erkenningsstatuut voor de slachtoffers 
uitgewerkt dat voorziet in onder meer een vergoedingspensioen, terugbetaling van 
medische en psychologische kosten en recht op gratis openbaar vervoer. Dit statuut is 
vergelijkbaar met het statuut van oorlogsslachtoffers. Op zich is dit een goed systeem, 
maar omdat het is ingebed in het Belgische systeem van sociale zekerheid, waaraan 
iemand moet bijdragen om er beroep op te kunnen doen, vallen buitenlandse slachtof-
fers die niet in België verblijven er buiten.

De POC heeft daarom aanbevolen dat ook deze slachtoffers voor hun huidige en toe-
komstige kosten evenwaardige financiële steun moeten kunnen krijgen.

17 Doc 54 2334/001
18 B.S. van 04 08 2017
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 5.5 Veiligheidsarchitectuur (derde tussenverslag)

De focus van het onderzoek lag in grote mate op de Belgische veiligheidsarchitectuur, 
de werking van de politie, justitie en inlichtingendiensten. De laatste doorlichting 
van alle Belgische veiligheidsdiensten, hun werking, procedures, wet- en regelgeving, 
interactie… was geleden van de onderzoekscommissie Dutroux. Nu 20 jaar later was 
het tijd om opnieuw de hele veiligheidsmachine kritisch te evalueren. Het was een 
huzarenstuk om een uitgebreide doorlichting te organiseren van alle diensten (politie, 
justitie, gevangeniswezen ..) regelgeving en procedures.

Dit wordt nog versterkt ingevolge de internationale context die een almaar meer doorslag-
gevende rol speelt.

De POC pleit niet voor een revolutie of voor een tabularasaoplossing: de Belgische vei-
ligheidsarchitectuur is robuust. Op sommige vlakken is deze zelfs vooruitstrevend met 
een onafhankelijk OCAD en een centrale beleidssturing vanuit crisiscentrum, daar waar 
andere landen zoals Frankrijk de daar ingestelde POC pleit voor één antiterreurorgaan 
dat ook dreiging bepaalt. Dit werd onder meer tijdens één van de hoorzittingen van de 
POC bevestigd door de directeur van Europol. 

De POC stelt vast dat de architectuur van de Belgische veiligheid zowel een ruime als 
complexe aangelegenheid is, vooral ingevolge de spreiding van de bij dit vraagstuk 
betrokken autoriteiten en diensten. Opvallend is hoeveel wetten, niveaus, actoren en 
bevoegdheden er zijn. 

De rode draad die doorheen gans dit rapport loopt is het gebrek aan samenwerking. 
De diensten hebben allemaal hard gewerkt, maar niet of onvoldoende samengewerkt.

De POC heeft ook vele andere anomalieën vastgesteld, waar louter een tekort aan 
middelen niet volstaat als verklaring. Exemplarisch is het feit dat wanneer de lokale 
politie de broers Abdeslam op de radar brengt en het niveau nadien op federaal niveau 
getild wordt, diezelfde lokale politie niet meer gecontacteerd wordt wanneer besloten 
wordt om het betrokken dossier te seponeren. Ook stelde zich de vraag waarom dossiers 
geseponeerd werden alvorens alle nuttige onderzoeken, zoals het uitlezen van een 
inbeslaggenomen gsm, uitgevoerd waren? Ook de uitwijzing van El Bakraoui Ibrahim19 
uit Turkije illustreerde de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende diensten. 

Er is veel verkokering en eilandvorming. Elke dienst werkt vanuit haar logica op haar 
eigen eiland. Dit leidt tot gebrekkige informatie-uitwisseling en samenwerking, waar-
door er kansen gemist zijn om het terreurnetwerk tijdig te ontmantelen. Elke dienst 
heeft haar eigen puzzelstukjes, maar de volledige puzzel wordt niet gelegd. 

Beleid 

Er wordt in het verslag een onderscheid gemaakt tussen de periode vóór de aanslagen 
van 22 maart 2016 als na die datum.

19 Was bij zijn interceptie in Turkije (11 juni 2015) vrij onder voorwaarden. Blaast zich nadien zelf op in Zaventem 
op 22 maart 2016.
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Het verslag biedt voor elk van deze twee periodes een overzicht van de instrumenten op 
het vlak van internationale samenwerking en gaat specifiek in op initiatieven uitgaande 
van de Europese Unie, de gemeenschappelijke onderzoeksteams, het gezamenlijk 
inzetten van verbindingsofficieren, de rol van Europol en die van Interpol. De POC somt 
de wijzigingen op die werden aangebracht in het strafrecht en in de strafprocedure, 
zoals het uitbreiden van terroristische misdrijven, de uitbreiding van de bijzondere 
onderzoeksmethoden, de strafbaarstelling van de voorbereidende handelingen, de 
strafverzwaring, de maatregelen tegen haatpredikers, alsook de bestrijding van radica-
lisering in de gevangenissen.

De POC onderstreept de wildgroei van regels die een “regelindigestie” kan veroorzaken 
en beklemtoont dat de toename van het aantal procedures tot een versnippering van 
de bevoegdheden leidt die het in het voorgaande hoofdstuk gehekelde gebrek aan 
samenhang alleen maar erger maakt. Een aantal begrippen die door verschillende 
getuigen werden aangereikt, neemt ze tot de hare: overreglementering, overjuridisme, 
overinformatie of – een neologisme dat diverse getuigen in de mond hebben genomen 
– infobesitas.

Een andere overweging is dat de aanslagen zowel voor de betrokken burgers als voor de 
overheid weliswaar “het einde van een wereld” hebben ingeluid, maar dat betekent nog 
niet dat de waarden waarop onze democratieën zijn gebouwd, mogen worden uitgehold.
Steevast moet worden nagegaan of de inperking van de basisprincipes evenredig is 
en aldus het wettelijkheidsbeginsel in strafzaken, op grond waarvan “niemand kan 
worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft” 
(artikel 12, tweede lid, van de Grondwet) alsook het principe dat “geen straf kan worden 
ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet” (artikel 14 van de Grondwet), in evenwicht 
gehouden worden. Ook moeten de toepassingsvoorwaarden voor nieuwe maatregelen 
nader worden bepaald en moet telkens in controlemaatregelen worden voorzien.

Beeldvorming, dreigingsanalyse en veiligheidsmaatregelen

De POC analyseerde de rol van de instellingen en instanties die een rol vervullen in de 
preventie of in de proactieve strijd tegen het terrorisme: het Coördinatieorgaan voor 
de Dreigingsanalyse (OCAD), de Nationale Veiligheidsraad (NVR), het Coördinatie- en 
Crisiscentrum van de regering, de Nationale Taskforce (NTF), de Lokale Taskforces 
(LTF), de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC).

Het is cruciaal dat de veiligheidsdiensten op regelmatige basis informatie delen zodat de 
dreiging correct kan worden ingeschat en samen prioriteiten kunnen worden gesteld. 
De POC beveelt ook aan dat het OCAD concreter communiceert over de dreiging, maar 
zich daarbij hoedt voor al te grote media-aandacht, wat de bevolking nodeloos ongerust 
zou maken. Zij onderstreept hoezeer de terroristische dreiging “evolutief” is en hoezeer 
het begrip “veiligheid” zelf voortdurend verandert.

Zij beveelt de oprichting aan van een “kruispuntbank veiligheid”, waarmee de toegang 
tot alle informatie inzake terrorisme en extremisme beter kan worden verankerd.

Vervolgens onderzoekt zij hoe, gelet op de “verwevenheid” tussen gewelddadige crimina-
liteit, georganiseerde criminaliteit, witwaspraktijken en terroristische criminaliteit, tijdig 
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het moment kan worden gevat waarop gewone criminaliteit overgaat in terroristische 
criminaliteit.

Tenslotte onderstreept de POC de specifieke taak van elke instelling, maar wijst zij erop 
dat “de schotten moeten worden weggehaald”, dat het “hokjesdenken” moet verdwijnen 
en dat best practices moeten worden gedeeld, meer bepaald tussen gemeenten, in de 
LTF’s en bij de LIVC’s. Met betrekking tot de LIVC’s, dringt de onderzoekscommissie 
aan op het oprichten van een LIVC in elke gemeente.

Informatiebeheer 

Dit hoofdstuk wordt ingeleid met een aantal wrange vaststellingen aangaande het infor-
matiebeheer: geen alomvattende visie en strategie; toenemende infobesitas; wildgroei 
aan databanken; ontoereikende analysecapaciteit; verschotting en bijgevolg te weinig 
kennisdeling; ondoeltreffende en verouderde verwerkingsprocessen. Versnippering 
van informatie wordt nog versterkt door twee breuklijnen: tussen de gerechtelijke 
en de administratieve component enerzijds en tussen de federale en de lokale politie 
anderzijds. Er is dus nood aan méér samenhang en onderlinge afstemming.

De POC maakt een kritische analyse van de diverse “informatiedragers” zijnde: proces-
sen-verbaal; gerechtelijke informatierapporten (RIR), bestuurlijke informatierapporten 
(RAR); nationale en internationale signaleringen; algemene nationale gegevensbank 
(ANG) en de specifieke databanken.

De POC attendeert nogmaals op de nood voor het oprichten van een “kruispuntbank 
van de veiligheid”, een aanbeveling die, mocht zij in de praktijk worden gebracht, een 
grote stap zou zijn naar méér samenhang en onderlinge afstemming.

De POC boog zich over de doorstromingsmoeilijkheden van “geclassificeerde” informa-
tie, over de identiteitsaspecten en over de “aliassen” van verdachten en daders. 

De bijhorende vaststellingen sterken de Commissie alleen maar in haar overtuiging 
dat het informatie beheer bij één alomvattende wet moet worden geregeld, met regels 
aangaande het gebruik van de gegevens door alle met veiligheidstaken belaste diensten, 
ongeacht of het gaat om de politie, het gerecht, het OCAD, de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten, de gevangenissen of de Dienst Vreemdelingenzaken.

Inlichtingendiensten 

Aandacht werd besteed aan de problemen die rijzen door de toepassing van artikel 29 
van het Wetboek van strafvordering en van artikel 19/1 van de wet van 30 november 
1998: door de wettelijke regeling ontstaat een gebrek aan evenwicht tussen de finaliteit 
van de inlichtingendiensten en deze van de gerechtelijke overheden, waardoor de goede 
werking van het inlichtingenonderzoek in het gedrang komt. De Commissie stelt 
derhalve voor om de verplichte melding uit te stellen tot op het moment dat er geen 
gevaar meer is voor het schaden van het inlichtingenonderzoek.

De POC beveelt eveneens aan dat aan de Veiligheid van de Staat meer verantwoor-
delijkheden zou krijgen. Zij zou de toestemming kunnen krijgen om “disruptieve” 
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technieken toe te passen om schadelijke activiteiten te verstoren. Deze vorm van 
disruptie kan bijvoorbeeld gericht zijn op een radicale boekhandel of een extremis-
tische onderwijsinstelling en kan erin bestaan dat men de bevoegde overheid vraagt 
een exploitatievergunning of een verblijfsvergunning in te trekken, of om bepaalde 
activiteiten te onderwerpen aan een screening.
Aangezien dergelijk optreden de uitoefening van de fundamentele vrijheden kan 
beïnvloeden, beveelt ook hier de Commissie aan een wettelijke basis voor dergelijk 
optreden te creëren, waarbij de toepassingsvoorwaarden en de controlemechanismen 
worden vastgelegd.
De POC benadrukt dat de voor onze samenleving typerende diversiteit moet worden 
weerspiegeld in de personeelsformatie van de inlichtingendiensten.

De POC onderstreept de noodzaak van een sterkere synergie tussen de beide inlichtin-
gendiensten. De huidige vorm van ad hoc samenwerking moet worden vervangen door 
afdwingbare en formele samenwerkingsverbanden. Daarom beveelt de Commissie de 
oprichting aan van een gemeenschappelijk platform. Dat moet toelaten om gezamenlijk 
te coördineren op strategisch vlak; om info, technische middelen en personeel uit te 
wisselen en om gezamenlijke prioriteiten en actieplannen vast te stellen. Dit platform 
moet de mogelijkheid creëren om de vertaalcapaciteit en de zogenaamde ‘social media 
intelligence’ in co-beheer tussen beide inlichtingendiensten te organiseren.

De POC bepleit bovendien het inrichten van vijf Joint Intelligence Centres, waarin de 
beide inlichtingendiensten, het OCAD en de federale gerechtelijke politie wekelijks 
overleg plegen en systematisch informatie uitwisselen.

De POC beveelt tot slot aan dat de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) 
nauwer samenwerkt met de inlichtingendiensten, gelet op de wezenlijke rol die zij kan 
vervullen bij de bestrijding van de financiering van het terrorisme.

Opsporing en vervolging 

Dit hoofdstuk is in het bijzonder gewijd aan de rollen van respectievelijk de federale 
politie, de lokale politie, het federaal parket en de vijf gespecialiseerde “gedeconcen-
treerde” gerechtelijke directies.

Het moet de bedoeling zijn dat diensten echt samenwerken en niet langer de hete 
aardappel naar elkaar doorschuiven. Overleg moet duidelijk maken of de inlichtingen-
diensten op een dossier blijven werken om een terreurnetwerk op het spoor te komen, 
zonder dat het onmiddellijk op gerechtelijk niveau getild wordt bij vaststelling van het 
minste misdrijf en de zaak uiteindelijk geseponeerd wordt wegens te weinig capaciteit. 
In de strijd tegen terreur is informatie hebben belangrijk, die informatie delen is nog 
belangrijker. Om die cultuuromslag kracht bij te zetten, pleit de POC ook daarom voor 
de oprichting van één kruispuntbank die gevoed wordt door alle diensten, met een 
flagging-systeem om ieders acties op te kunnen volgen. 
De POC bevestigt ook het feit dat door de aanwerving van agenten van allochtone 
origine de politiediensten een correctere weerspiegeling van de diversiteit van onze 
maatschappij zouden vormen. Zij beschikken over waardevolle kennis en expertise 
over de cultuur van verschillende gemeenschappen.
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De POC vestigt de aandacht op disfuncties bij het beheer van in beslag genomen 
stukken en bij het uitlezen van telefoongegevens. Zij betreurt dat het momenteel 
onmogelijk is medewerking te krijgen van in het buitenland gevestigde bedrijven die 
communicatiemiddelen aanbieden. Hun weigering om door de POC te worden gehoord, 
heeft dit gebrek aan medewerking bevestigd. Zij hoopt dat de werkzaamheden van de 
Europese Commissie hieromtrent tot resultaten zullen leiden.

De POC ging na of de gespecialiseerde onderzoeksrechters kunnen worden vrijgesteld 
van hun gewone opdrachten. Zij is ook voorstander van een versterking van de federale 
politie en van een verduidelijking van de hiërarchische organisatie ervan, zodat een 
eenheid van leiding verzekerd is en de bevelketen duidelijker wordt. Zij wenst een reor-
ganisatie van de centrale diensten van de federale politie (en in het bijzonder DJSOC20) 
en een herijking van de verhouding tussen het centrale en het gedeconcentreerde niveau. 
Daartoe stelt de onderzoekscommissie acht uitgangspunten voorop. 

Zij benadrukt het belang van “de wijkwerking” van de lokale politie. Zij wil ook een 
versterkte verantwoordelijkheid voor de minister van Justitie en voor het College van 
procureurs-generaal.

De POC heeft ook een voorstel uitgewerkt dat een oplossing biedt voor het probleem van 
het gebrek aan recherchecapaciteit voor het federaal parket. Deze recherchecapaciteit 
dient in drie concentrische cirkels georganiseerd: vooreerst zijn er de rechercheurs van 
de vijf terro-FGP’s; daarna volgen de andere negen FGP’s; en tot slot kan er ook beroep 
gedaan worden op de opsporingsdiensten van de grotere lokale korpsen, op voorwaarde 
dat het personeelskader van de federale politie volledig is ingevuld.

De in de Joint Intelligence Centres opgebouwde gezamenlijke informatiepositie moet 
een verantwoorde prioriteitenstelling mogelijk maken in de schoot van Joint Decision 
Centres in vijf arrondissementen. In deze centra nemen de federale politie, de beide 
inlichtingendiensten, het OCAD, en het federaal parket deel aan een wekelijks overleg. 
Daar kan besloten worden wie best welke acties in bepaalde dossiers neemt. De strikte 
scheiding tussen politie, inlichtingendiensten en justitie wordt hier dus verlaten en 
vervangen door een circulaire en collegiale benadering. 

Betreffende het inlichtingenwerk met menselijke middelen, heeft de POC de grenzen 
geanalyseerd van het werken met informanten, die werden verduidelijkt door arrest nr. 
105/2007 van 19 juli 2007 van het Grondwettelijk Hof.

Om de telkens terugkerende perslekken te bestrijden, suggereert de POC tot slot de 
oprichting van een structuur zoals in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een comité dat 
paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politie- en inlichtingendiensten 
en van journalisten. Zo’n comité zou, bij consensus, richtlijnen kunnen aannemen in 
verband met de verspreiding van veiligheid gerelateerde informatie.

20 Centrale directie van de bestrijding van de zware en de georganiseerde criminaliteit.
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Strafuitvoering 

De POC onderzocht het aantal geopende dossiers en uitgesproken veroordelingen 
betreffende misdrijven die verband houden met terrorisme en vervolgens boog zij 
zich in het bijzonder over de activiteiten van de strafuitvoeringsrechtbanken wat de 
voorwaardelijke invrijheidstelling betreft.

De POC beveelt aan om, in de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf, te bepalen dat de vonnissen met redenen 
moeten worden omkleed wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling al dan niet 
wordt toegestaan tegen het recentste advies van het openbaar ministerie in. Tevens stelt 
de POC om te voorzien in de verplichting om de beslissing met bijzondere redenen te 
omkleden ingeval die beslissing aan de veroordeelde individuele bijzondere voorwaarden 
oplegt dan wel weigert op te leggen, tegen het ter zake geformuleerde advies van de 
gevangenisdirecteur en/of van het openbaar ministerie in.

De strafuitvoeringsrechtbank moet in elk vonnis tot toekenning van een voorwaardelijke 
invrijheidstelling systematisch aangeven of de in vrijheid gestelde persoon al dan niet het 
grondgebied mag verlaten, voor hoelang de persoon toestemming heeft om te reizen en 
of die persoon zich tot de strafuitvoeringsrechtbank moet wenden voordat hij/zij vertrekt. 
Wanneer de persoon werd veroordeeld voor feiten die op grond van Boek 2, Titel Iter, 
van het Strafwetboek strafbaar zijn gesteld, dan wel wanneer de gevangenisdirecteur, 
het OCAD of de Veiligheid van de Staat melding heeft gemaakt van aanwijzingen dat die 
persoon is geradicaliseerd, moet de toestemming om te reizen met bijzondere redenen 
worden omkleed. Een dergelijke motivering is tevens vereist voor elke beslissing van 
de strafuitvoeringsrechtbank die, daartoe aangezocht door de voorwaardelijk in vrijheid 
gestelde veroordeelde, de aan diens invrijheidstelling gekoppelde voorwaarden met 
betrekking tot reizen in het buitenland wijzigt. Elke buitenlandse reis moet worden 
meegedeeld aan de justitie-assistent. De Commissie betreurt dat de gegevensuitwisseling 
tussen de inlichtingendiensten en de strafuitvoeringsrechtbank niet geregeld is; in dat 
verband stelt ze voor een procedure in te stellen die gebaseerd is op de procedures betref-
fende de wettigheidscontrole van niet-geclassificeerde processenverbaal (de artikelen 
131bis, 189quater en 279bis van het Wetboek van strafvordering).
De POC beveelt een nauwe samenwerking aan tussen de verschillende diensten die 
belast zijn met het toezicht op de voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen (politie, 
openbaar ministerie, justitieassistenten), waarbij het openbaar ministerie de taak van 
coördinator op zich neemt.

De POC omschrijft het gegevensbeheer in de toezicht fase en gaat in op de cruciale 
kwestie van geradicaliseerde veroordeelde personen die hun straf hebben uitgezeten.

De POC geeft toelichting bij het bestaande systeem dat werd ingesteld bij de rond-
zendbrief COL21 11/2013, verzoekt die rondzendbrief op grotere schaal binnen de 
politiediensten te verspreiden, formuleert de aanbeveling om de FAST-afdeling (Fugitive 
and Asset Search Team), die onder meer belast is met de internationale signalering, 
aanzienlijk te versterken en dat team de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van 
de bijzondere opsporingsmethoden.

21 Omzendbrief college procureurs-generaal.
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De POC beveelt aan dat de minister van Justitie, na advies van het College van 
procureurs-generaal, bindende richtsnoeren vastlegt, met name inzake de opsporing 
van de veroordeelden die de voorwaarden voor hun voorwaardelijke invrijheidstelling 
niet in acht nemen.
De POC komt terug op een verschijnsel waarvan men zich pas recentelijk bewust 
begint te worden: de plegers van terroristische misdrijven zijn vaak gewezen plegers 
van gemeenrechtelijke misdrijven die geen enkele blijk gaven van een radicalisering 
die in de sociale media of in de gevangenis tot stand is gekomen.

Voorts wordt er in het verslag meermaals op gewezen dat radicalisering op zich geen 
misdrijf is. Het komt er derhalve op aan in de middelen te voorzien om tijdig op te 
merken dat die radicalisering dreigt te leiden tot het plegen van strafmisdrijven.

De POC formuleert tevens aanbevelingen inzake de veiligheidsmaatregelen, het toezicht 
op bezoek in de gevangenissen, de gegevensuitwisseling met het oog op de herroeping 
van de voorwaardelijke invrijheidstellingen, de opleiding van de magistraten van de zetel 
en van het parket van de strafuitvoeringsrechtbanken, alsook van de jeugdmagistraten, 
en van de justitieassistenten.

Bestuurlijk optreden met het oog op preventie

De POC heeft nagegaan welke maatregelen de Federale Staat, de gemeenschappen, 
de gewesten en de lokale overheden hebben genomen om radicalisme in scholen, 
gevangenissen en het culturele leven tegen te gaan.

De POC stelt het onderscheid dat wordt gemaakt tussen administratieve en gerechtelijke 
informatie ter discussie en pleit ervoor af te stappen van het onderscheid tussen een RIR 
en een RAR. Ze wil de informatie op één plaats bundelen en bepalen dat de doorslag 
moet worden gegeven door het gebruik van de informatie door degene voor wie ze 
bestemd is, en niet door een kwalificatie a priori.

Door de nadruk te vestigen op de antiterroristische maatregelen zullen de politiediensten 
onvermijdelijk van hun gewone taken worden weggehaald. Wellicht zal men frequent 
het HYCAP-mechanisme kunnen toepassen, waarbij politiezones andere zones om 
versterking kunnen vragen voor de uitvoering van opdrachten die zij niet in hun eentje 
aankunnen. Om de capaciteitstekorten als gevolg van die versterkingen op te vangen, 
beveelt de POC aan de “algemene reserve” in ere te herstellen.

Met betrekking tot de luchthavens wijst de POC erop dat veiligheid te allen tijde 
voorgaat op economische belangen. Ze formuleert andermaal voorstellen inzake de 
samenwerking tussen de federale en de lokale politiediensten en inzake het verband 
tussen gerechtelijke acties en administratieve acties. Ze wijst op de voordelen van een 
Kruispuntbank voor de veiligheid en beveelt aan in een afzonderlijke wet inzake het 
beheer van de veiligheidsgegevens te voorzien, veeleer dan zich steeds te baseren op de 
wetgeving betreffende de politiediensten. Aldus zal het gegevensbeheer het mogelijk 
maken de samenhang en de interactie tussen alle betrokken overheden en diensten 
te optimaliseren.
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Internationale samenwerking 

De POC onderzocht eerst de kritiek die de Franse onderzoekscommissie had geuit 
in verband met de ondermaatse internationale samenwerking in het kader van de 
antiterrorismeactie in Verviers op 15 januari 2015 en inzake de gebrekkige informatie-
uitwisseling tussen België en Frankrijk.

Na haar analyse besluit de POC dat de Belgische politie de vigerende regelgeving inzake 
internationale signalementen correct heeft toegepast en dat onze diensten niet nalatig 
zijn geweest en geen fouten hebben begaan.

Tijdens haar analyse heeft ze gewezen op de noodzaak van internationale, bilaterale 
en multinationale samenwerking, alsook op het belang van internationale informatie-
uitwisseling, met name met het oog op de coördinatie van grensoverschrijdende acties.
Met betrekking tot een controle van Salah Abdeslam22 door de Franse gendarmerie te 
Cambrai op 14 november 2015, en tot de rol die de CGI (internationale politiesamen-
werking) heeft gespeeld, besluit de POC dat die laatste zeer attent heeft gereageerd op 
de door Frankrijk doorgegeven informatie.

De POC onderzocht vervolgens de – controversiële – rol van de Belgische verbindingsof-
ficier in Ankara, nadat Ibrahim El Bakraoui, die voorwaardelijk vrij was, op 11 juni 2015 
was gearresteerd door de Turkse politie in Gaziantep, een stad op de Turks-Syrische 
grens en een bekende transitplaats voor jihadi’s die naar Syrië willen reizen.

Na de minister van Binnenlandse Zaken, die zich kritisch had uitgelaten over de 
verbindingsofficier, alsook de hiërarchische meerdere van die verbindingsofficier 
en de verbindingsofficier zelf te hebben gehoord, concludeert de Commissie dat de 
handelwijze van de verbindingsofficier moet worden beoordeeld in het licht van een 
combinatie van factoren, waaronder de moeilijke politiesamenwerking tussen België 
en Turkije, de actie die de Belgische overheid heeft ondernomen om de vastgestelde 
problemen aan te pakken en de rol van de DJSOC/Terro.

Binnen dit formele kader gaat de Commissie na in welke mate een meer daadkrachtig 
en proactief optreden mogelijk was.

Dit onderzoek heeft de POC vooral in staat gesteld die meervoudige “factoren” te 
analyseren, de noodzaak van een betere politiesamenwerking tussen België en Turkije 
te benadrukken, de rol die voor Europol en Eurojust is weggelegd, te onderstrepen en, in 
het algemeen, een sterkere internationale samenwerking tussen de inlichtingendiensten 
te bepleiten.

 5.6 Radicalisering (vierde tussenverslag)

Ten slotte heeft de POC het fenomeen van radicalisering in de samenleving onder-
zocht. Dit was het meest complexe luik. Radicalisering gebeurt vaak razendsnel, op 
enkele weken, maanden tijd. Vaak bij mensen die hier geboren zijn, die hier opleiding 
hebben genoten, die hooggeschoold zijn. Ze worden op korte tijd ‘gebrainwasht’. Deze 

22 Was aanwezig bij de aanslag in Parijs (Bataclan) op 13 november 2015. Op 15 maart 2016 n.a.v. huiszoeking 
in Brussel gearresteerd.
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problematiek is moeilijker te onderzoeken dan disfuncties bij een of andere veiligheids-
dienst. Vele factoren spelen een rol in een radicaliseringsproces, geen enkele is doorslag-
gevend: radicale invloeden, religie, sociaaleconomische achterstand, gettovorming in 
bepaalde wijken, discriminatie, individuele problemen en uiteraard ook individuele 
verantwoordelijkheid: al deze contextuele factoren zijn nog altijd geen geldig excuus 
om onze samenleving en onschuldige burgers geweld aan te doen.
Deradicaliseren blijkt heel moeilijk. Het komt er dikwijls op neer om snel te kunnen 
ingrijpen wanneer personen radicaliseren, ze nog proberen terug te halen. Preventie is 
heel belangrijk wil men voorkomen dat er mensen zich afkeren van onze samenleving 
en ze willen bestrijden met geweld. Als de oorzaken voor radicalisering hybride zijn, zijn 
de oplossingen dat ook. Daarom werden op verschillende niveaus aanbevelingen gedaan. 

Radicalisering kan niet losgezien worden van de invloed die uitgaat van radicale vormen 
van de islam in onze maatschappij, zoals van bepaalde strekkingen in het salafisme 
en in het wahabisme die de sharia boven onze wetten stellen. Vastgesteld werd dat 
sommige stromingen/trends aanwezig in België ook, haaks staan op beginselen en 
regels van de Belgische Staat.

Er is heel wat expertise en enthousiasme op het terrein. Maar als je drie radicaliserings-
ambtenaren naast elkaar zet, hoor je drie verschillende wijzen van aanpak. Hetzelfde 
voor de burgemeesters die we gehoord hebben in de POC: in Mechelen doet men het 
zo, in Vilvoorde zo en in Verviers nog anders. Iedereen blijft in zijn eigen keuken met 
zijn eigen recepten, maar er wordt samen geen boek met de beste recepten geschreven. 
Daarom stelt de POC voor om het mandaat van de Nationale Task Force uit te breiden. 
Zij moet de spil, de draaischijf worden van de know how rond radicalisering en dera-
dicaliseren en het platform waar goede praktijken uitgewisseld worden en overheden 
overleggen.

‘Grote moskee België’ (GMB)

In België zijn vele moskeeën nog steeds niet erkend. Daar waar er geen concrete 
aanwijzingen in hoofde van de GMB vastgesteld werden van rechtstreeks oproepen tot 
geweld, behoort de uitgedragen islam tot het “salafo-wahabisme”.

Landen zoals Saoedi-Arabië wenden hun diplomatieke en financiële macht aan om 
deze ideeën te verspreiden en de hele wereld te islamiseren. De POC heeft vastgesteld 
dat dit in België gebeurt via de Grote Moskee in het Jubelpark in Brussel op basis van 
een concessieovereenkomst met de Belgische staat uit de jaren ‘60. De GMB en het 
Islamitisch cultureel centrum van België (ICCB) hebben een belangrijke symboolfunctie, 
maar een aanvraag tot erkenning van de GMB bleef tot op afsluiten van dit verslag uit.23 

Het gebouw waar de GMB is gevestigd is het voorwerp van een concessie in 1969 
door de Belgische Staat (na bemiddeling van Koning Boudewijn) toegekend. De POC 
stelt voor om deze concessie om reden van openbaar nut te beëindigen en een nieuwe 
overeenkomst te sluiten om, met betrokkenheid van de EMB over een emblatisch 
gebedshuis te kunnen beschikken. 

23 Er zou nu toch aanvraag zijn, zie: persbericht http://www.knack.be/nieuws/belgie/grote-moskee-van-brussel-
wil-toch-erkenning-aanvragen/article-normal-937153.html
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Het spreekt voor zich dat de moskee in haar nieuwe samenstelling moet erkend worden 
alvorens in functie te treden. De onderhandelingen over de opzegging van de conces-
sieovereenkomst m.b.t. de GMB zijn inmiddels aan de gang en lijken vrij vlot te verlopen. 
Als men er effectief in slaagt om deze belangrijke symbolische plaats uit handen van de 
radicale islam te halen en aan alle moslims te geven, dan wordt een steen verlegd in de 
rivier. De POC beveelt ook aan om de financiering uit het buitenland in deze te bannen. 

Gevangenissen

De meeste deradicaliseerden in de gevangenis hebben een criminele voorgeschiedenis, 
met eerder verblijf in de gevangenis. 

Er werden gradueel satellietgevangenissen en D-Rad=ex afdelingen ingericht, met 
mogelijkheden voor afzondering en opstarten van disengagement inspanningen. Deze 
verliepen niet altijd succesvol en het blijft een zoektocht naar beste praktijk en naar 
een beter opleidingsaanbod. 

Meer aandacht moet ook gaan naar het opvolgen van geradicaliseerden die hun gevan-
genisstraf volledig uitzitten. 

Nieuwe technologieën

Meer dan via moskeeën en haatpredikers, radicaliseren jongeren via het internet en 
sociale media. Als een gif verspreiden haatboodschappen op het internet zich razendsnel 
naar de geesten van onze jongeren. Radicale content op het internet en sociale media 
moeten we actiever opsporen en verwijderen, en we moeten een tegendiscours ontwik-
kelen. Ook privébedrijven als Facebook en Google moeten hier hun verantwoordelijkheid 
in opnemen. Haatboodschappen moeten sneller kunnen verwijderd worden. Facebook 
gaf inmiddels al aan hier aan te zullen werken en het aantal medewerkers dat zich 
bezighoudt met veiligheid op te trekken. 

Er is vooral nood aan én een preventieve én een repressieve benadering, zowel nationaal 
als Europees, mede op basis van een versterkte publiek/private samenwerking en op het 
aanmoedigen van burgerparticipatie. Nieuwe wettelijke en technische mogelijkheden 
zijn noodzakelijk en het is aangewezen dat er één contactpunt is met de Belgische 
overheden, ondersteund door een verbindingsofficier vanuit de NVR.

Ook dient een alternatief discours ontwikkeld en ondersteund te worden. 

Opvang, integratie en werk

Een betere integratie is ook een kwestie van bewustwording en cultuur.
Het middenveld moet hierbij voluit betrokken worden en er is nood aan burgerinitia-
tieven. Het nationaal centrum voor mensenrechten moet dringend ingericht worden. 

Lokale aanpak, preventie en scholen

De LIVC’s hebben hun meerwaarde bewezen en vooral een betere informatiedoorstro-
ming is noodzakelijk. De nabijheidspolitie moet beter uitgebouwd en ook in functie 
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van deze problematiek ingericht worden. Het belang van het vroeg onderkennen van 
plaatsen gekend voor radicalisering en aandacht bij thuisleren, opleiding van gods-
dienstleerkrachten, het bevorderen van levensbeschouwelijke dialoog kunnen niet 
onderschat worden.

 6. Conclusie

Een zero risk society bestaat niet. Ook niet in dictaturen. Ook deze POC onderzoekscom-
missie en het realiseren van haar aanbevelingen bieden dus geen enkele garantie dat er 
nooit nog een aanslag kan gebeuren. Maar, wel moet alles in het werk gesteld worden 
om aanslagen maximaal te vermijden.

De POC is gestart met het meest dringende eerst (noodplanning en slachtofferhulp), 
om vervolgens alle aspecten van en diensten actief binnen de veiligheidsarchitectuur 
onder de loep te nemen. 

Met haar conclusies en aanbevelingen worden de ervaren problemen en dysfuncties 
opgelijst en draagt de POC bij tot het steven naar het verbeteren en versterken van 
de veiligheidsarchitectuur. Alhoewel de media niet zoveel aandacht hebben besteed 
aan bepaalde hoorzittingen die trouwen dikwijls in de vorm van gesloten zittingen 
plaatshadden, werden met de nodige scherpte en kritisch vermogen pijnpunten en 
anomalieën geduid, maar dit steeds met het doel om vooral structurele, organisatorische 
en menselijke verbetermogelijkheden te identificeren aan te bevelen. Sommige van 
deze punten zijn nieuw, andere bevestigen vaststellingen die al eerder in parlementaire 
commissies of door de Comités P en I werden gedaan. 

Maar, ondanks de roep naar andere en vaak hardere maatregelen mag de slinger ook 
niet doorslaan en men moet altijd rekening blijven houden met de fundamentele 
rechten en vrijheden. 

Het voordeel van ook deze parlementaire onderzoekscommissie was dat hierdoor heel 
wat discussies en reacties werden gekanaliseerd en dat met de hulp van de experten 
vele concrete en realiseerbare voorstellen werden geformuleerd. Ook werden een aantal 
ballonnetjes zoals de strafbaarstelling van radicale ideeën, snel doorprikt.

Het is zonder meer duidelijk dat een POC een sterke evaluator is. De vraag is dan 
natuurlijk in welke mate dit een doorwerking heeft op het beleid en het beheer en op 
de toekomstige werking van de betrokken diensten. 

België komt nu stilaan in rustiger vaarwater terecht. In maart 2018 werd het veilig-
heidsniveau verlaagd van niveau 3 naar niveau 2. Dit wil niet zeggen dat de regering 
moet talmen met het uitvoeren van de geformuleerde aanbevelingen. Ze zijn allerminst 
vrijblijvend. Dit is niet te nemen of te laten. Op gezette tijdstippen gaan we na hoe ver 
men staat met de uitvoering van de aanbevelingen. 

 7. Transformatie in een opvolgingscommissie

In de praktijk is het zo dat de conclusies en aanbevelingen van eerdere POC niet altijd 
adequaat opgevolgd en geïmplementeerd werden (Van Lancker, 2016-2017). Het beleid 
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wordt meestal wel wakker geschud, maar de regering en de betrokken diensten reageren 
niet altijd zo verregaand als de POC dit voor wenselijk acht. 

Daarbij komt dat POC’s worden opgericht om bijzondere gebeurtenissen te kunnen 
analyseren. Dit zorgt er voor dat er vaak hoge verwachtingen worden gesteld wat zekere 
ook het geval was bij deze POC.

Ondertussen werd recent (december 2017) de Commissie omgevormd tot een par-
lementaire opvolgingscommissie (tot oktober 2018). Dit versterkt, zeker omdat de 
commissieverslagen bij consensus werden aangenomen, de druk bij het parlement zelf 
en bij de overheden en de uitvoerende diensten om de vele conclusies en aanbevelingen 
serieus te nemen.
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Het aansturen van politieambtenaren vormt een belangrijke, maar tegelijk ook moeilijke 
opdracht. Om die reden heeft de Belgische geïntegreerde politie tien jaar geleden de evalua-
tieprocedure geïmplementeerd. De effectiviteit van deze evaluatieprocedure wordt echter in 
twijfel getrokken. Voorgaand onderzoek over evaluatieprocedures toont aan dat een gebrekkige 
opvolging kan leiden tot frustraties en mindere prestaties, maar een goede toepassing kan 
leiden tot een hoger welzijn en betere prestaties van medewerkers. Deze bijdrage onderzoekt 
hoe de huidige toepassing van de evaluatieprocedure bijdraagt tot een gepaste opvolging 
van de Belgische politieambtenaren. Diepte-interviews tonen aan dat de manier waarop de 
evaluatieprocedure wordt toegepast en gepercipieerd door medewerkers bepalend is voor de 
effectiviteit. Een aanvullende bevraging toont echter aan dat de huidige toepassing van de 
evaluatieprocedure hier nog niet aan voldoet. Vanuit deze resultaten belichten we concrete 
aandachtspunten die de effectiviteit van de opvolging van politieambtenaren kan optimaliseren.

 1. Inleiding 

Een aantal ingrijpende gebeurtenissen in de geschiedenis van België, zoals de terroris-
tische aanslagen van de Cellules Communistes Combattantes (C.C.C.), de wandaden 
van Marc Dutroux en de Bende van Nijvel, hebben geleid tot een hertekening van de 
politiediensten begin jaren 90’. Dit kreeg concreet vorm in de demilitarisering van de 
rijkswacht, de opwaardering van de gemeentepolitie en de installatie van parlementaire 
controle op de politie- en inlichtingendiensten. Het meest drastische hoogtepunt van de 
politiehervorming was het Octopusakkoord in juni 1998 (Bruggeman, Devroe & Easton, 
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2010). Dit akkoord leidde tot een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus: 
de federale politie en de lokale politie bestaande uit zonale korpsen (Bruggeman et 
al., 2010). Conform de meeste publieke organisaties, ging deze structurele politieher-
vorming gepaard met een mentaliteitsverandering omtrent een horizontalisering van 
de machtsverhoudingen, een verregaande doorvertaling van verantwoordelijkheid en 
een maatschappelijke bewustwording om de burger als klant te aanschouwen. In het 
politiewezen kwam dit vooral tot uiting in het engageren in gemeenschapsgerichte of 
excellente politiezorg (Bruggeman et al., 2010). Deze veranderingen op het domein van 
het personeelsbeleid werden geconcretiseerd onder invloed van New Public Management 
met zogenaamde “best practices” en managementpraktijken uit de private sector (de 
Maillard & Savage, 2012). Dit resulteerde bij de Belgische geïntegreerde politie onder 
andere in de introductie van een nieuwe evaluatieprocedure (Koninklijk besluit van 
20-12-2007 art. 7).

De wetenschap geeft de bundeling van Human Resource Management (HRM) praktijken 
waaruit de evaluatieprocedure bestaat, de naam performance management (Aguinis, 
2009). Performance management houdt namelijk het cyclisch proces in waarbij eerst de 
verwachtingen naar de medewerkers toe worden geconcretiseerd. Daarna worden deze 
verwachtingen opgevolgd om tenslotte geëvalueerd te worden. Idealiter, worden deze 
verwachtingen ook gestroomlijnd met de algemene doelstellingen van de organisaties 
(Aguinis, 2014). Evaluatieprocedures hebben tot doel om de rol van de medewerker in 
het team en de organisatie te duiden (Aguinis, Gottfredson, & Joo, 2013) en de inspan-
ningen van alle medewerkers in dezelfde richting te sturen (Aguinis, 2009) om zo op 
een duurzame wijze competente en performante teams te creëren (Aguinis et al., 2013). 

De evaluatieprocedure van de Belgische geïntegreerde politie werd formeel vastgelegd 
in het koninklijk besluit van 20-12-2007, art. 7 en geldt voor elke Belgische politieamb-
tenaar gaande van het statutair operationeel personeel tot het statutair of contractueel 
aangeworven burgerpersoneel.5 De evaluatieprocedure loopt over twee jaar en start 
met een planningsgesprek waarin persoonlijke doelstellingen worden bepaald. Deze 
verwachtingen (of een deel ervan) passen binnen de hogere strategische doelstellin-
gen van het team, de afdeling of de politiezone. Na een periode van twee jaar dient 
dit planningsgesprek geëvalueerd te worden door middel van een evaluatiegesprek. 
Tijdens dit gesprek evalueren de leidinggevende en de medewerker de vooropgestelde 
doelstellingen. Dit wordt gedaan op basis van drie scores: “goed”, “bevredigend” en 
“onvoldoende”. Twee opeenvolgende negatieve beoordelingen (“onvoldoende”) kunnen 
leiden tot het ontslag van het desbetreffende personeelslid. De evaluatie vormt de 
aanleiding tot een gesprek waarin nieuwe doelstellingen geformuleerd worden waarbij 
een nieuwe evaluatieprocedure cyclus tot stand komt. Tussen het planningsgesprek en 
het evaluatiegesprek is er een informele opvolging, eventueel aangevuld met een formeel 
functioneringsgesprek (Koninklijk besluit van 20-12-2007 art. 7). 

Het Panopticon libri-rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (2010) (Bruggeman, Devroe, 
& Easton, 2010) was kritisch over de evaluatieprocedure van de Belgische geïntegreerde 
politie. Zo stelt dit rapport onder andere vast dat er een gebrek is aan een correcte 
doorvertaling van de strategische doelstellingen uit het veiligheidsplan. Het rapport 
concludeert als volgt: “de evaluatieprocedure [is] ondertussen […] verworden tot een zware 

5 Met uitzondering van de mandaathouders die onderworpen worden aan een andere evaluatieprocedure 
aangepast aan hun functie en verantwoordelijkheden.
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administratieve procedure die absoluut moet worden vereenvoudigd om te komen tot een 
bruikbare HR-tool” (Bruggeman et al., 2010, p.36). Een daaropvolgend rapport van de 
Algemene Inspectie van de Federale en de Lokale politie (AIG) maakte een grondige 
doorlichting van de evaluatieprocedure en is enigszins genuanceerder. Het benadrukt 
het belang van de evaluatieprocedure, maar legt eveneens pijnpunten bloot (De evaluatie 
van het politiepersoneel. Een onderzoek, 2010). Hoewel deze rapporten al bijna 10 jaar 
oud zijn, werden nog geen stappen ondernomen bij de Belgische geïntegreerde politie 
om de evaluatieprocedure te optimaliseren. Geen fundamentele veranderingen werden 
doorgevoerd om van de evaluatieprocedure een effectiever hulpmiddel te maken dat 
bijdraagt in het vormen van een resultaatsgerichte en maatschappijgerichte Belgische 
geïntegreerde politie. 

De gevolgen van een niet werkende evaluatieprocedure mogen echter niet onderschat 
worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ondermaatse evaluatieprocedu-
res kunnen leiden tot frustraties over de procedure bij politieambtenaren (Coutts & 
Schneider, 2004) en een verlaagde jobtevredenheid (Decramer et al., 2015). De studie 
van Ordóñez en Schweitzer (2009) bewijst zelfs dat het geven van doelstellingen soms 
leidt tot onethisch gedrag. Zo achterhaalden deze auteurs dat medewerkers resultaten op 
papier gaan vervalsen om de opgelegde doelstellingen te kunnen halen. Deze kritische 
geluiden over de evaluatieprocedure mogen we niet zomaar naast ons neerleggen. Zeker 
niet in een dienstverlenende organisatie dat enkel kan functioneren als de medewerkers 
juist werk leveren (Van de Voorde, Paauwe, & Veldhoven, 2012). Voor de politie geldt deze 
regel zeer expliciet, daar de kwaliteit van de dienstverlening en dus de ordehandhaving 
bepaald wordt door de medewerkers. Hoe de medewerkers bij de politie presteren, 
hangt dan weer rechtstreeks af van hoe concreet verwachtingen naar hen toe worden 
geformuleerd. Bijkomstig kent een organisatie zoals de politie een beperking in de 
mogelijkheden tot sociale promotie. Het is daarom extra belangrijk, maar niet evident, 
om de intrinsieke motivatie van medewerkers te ondersteunen en te stimuleren zodat 
zij een blijvend engagement naar de organisatiedoelstellingen tonen. Omwille van deze 
redenen is het essentieel om beter te begrijpen wat de effecten van de evaluatieprocedure 
op de politiemedewerkers zijn.
Om te achterhalen hoe effectief de evaluatieprocedure bij de Belgische geïntegreerde 
politie is bouwen we op de HRM attributie theorie (Nishii & Wright, 2008). De HRM 
attributie theorie stelt dat HRM bepaalde intenties heeft, maar dat deze intenties niet 
steeds tot uiting komen bij de implementatie van HRM (Nishii & Wright, 2008). De 
implementatie van HRM gebeurt vaak door de direct leidinggevenden en bijgevolg zullen 
de percepties van de medewerkers over HRM afhangen van hoe deze leidinggevenden 
HRM toepassen. Mede door de recente horizontalisering van gezagsverhoudingen en de 
veranderde rol en verantwoordelijkheid van direct leidinggevenden binnen overheids-
diensten (Kai-Ting, 2012), bepalen leidinggevenden ook bij de politie sterk de impact 
van HRM op de politieambtenaren. Zeker voor de evaluatieprocedure geldt dit zeer 
expliciet daar dit een rechtstreekse interactie tussen leidinggevende en medewerker 
vormt (Aguinis et al., 2013). Vanuit de HRM attributie theorie formuleren we volgende 
onderzoeksvragen:
• In welke mate bepaalt de toepassing van de evaluatieprocedure de percepties omtrent 

de effectiviteit van de evaluatieprocedure?
• Hoe wordt de evaluatieprocedure momenteel toegepast bij de Belgische geïntegreerde 

politie?
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Hierna schetsen we de stand van zaken wat betreft de theorie en het onderzoek naar 
evaluatieprocedures en halen we aan de hand van kenmerken van de evaluatieprocedure 
aan hoe de toepassing bepalend kan zijn voor de efficiëntie en effectiviteit ervan. Ver-
volgens koppelen we dit aan de resultaten van ons tweedelig onderzoek bij de Belgische 
geïntegreerde politie. Een eerste deel van ons onderzoek bestaat uit interviews bij (HR)
managers, leidinggevenden en geëvalueerde medewerkers. De bevindingen uit deze 
interviews worden aangevuld met resultaten uit een preliminaire bevraging over de 
huidige stand van zaken omtrent de evaluatieprocedure bij de Belgische geïntegreerde 
politie. De aandachtspunten die worden toegelicht in deze bijdrage kunnen leiden tot 
een vernieuwde motivatie om met de evaluatieprocedure aan de slag te gaan. Deze 
vernieuwde motivatie is voornamelijk gericht tot zij die de evaluatieprocedure imple-
menteren bij de geïntegreerde politie van België. 

 2. Tegenstrijdige bevindingen over de evaluatieprocedure

Diverse studies over evaluatieprocedures beklemtonen de verbeterde prestaties van 
het individu, het team en de organisatie (Aguinis et al., 2013), terwijl andere studies 
aantonen dat evaluatieprocedures minder eenduidige effecten hebben op de mede-
werkers zelf. Ter illustratie, Audenaert, Decramer, George en Van Waeyenberg (2016) 
tonen aan dat de evaluatieprocedure innovatief gedrag stimuleert, maar Decramer 
et al. (2015) daarentegen vinden dat een te planmatige aanpak een negatief effect op 
de werktevredenheid kan genereren. Dit kan leiden tot grote nefaste effecten zoals 
onethisch gedrag (Ordóñez en Schweitzer, 2009) en slechtere prestaties van de teams 
(Aguinis et al., 2013).

Het zijn bepaalde kenmerken en succesfactoren die leiden tot een effectieve toepassing 
van de evaluatieprocedure. De aanwezigheid van dergelijke effectieve kenmerken van de 
evaluatieprocedure is echter sterk afhankelijk van wie de evaluatieprocedure toepast. De 
HRM attributie theorie erkent dat HRM-praktijken in organisatie toegepast worden op 
verschillende niveaus en als gevolg verschillende attributies kunnen krijgen van verschil-
lende actoren (Nishii & Wright, 2008). Actoren betrokken bij de evaluatieprocedure 
zijn de eindverantwoordelijke, de HRM-verantwoordelijke die als adviseur optreedt, 
de evaluator en de geëvalueerde. De intenties van HRM kan door de ene actor verloren 
gaan bij de eigenlijke implementatie van en de percepties over HRM van de andere 
actoren (Nishii & Wright, 2008). Concreet, het hoger management van de Belgische 
geïntegreerde politie heeft de evaluatieprocedure ingevoerd met de intentie een gepaste 
opvolging te garanderen voor de medewerkers. Echter, de eigenlijke implementatie van 
de evaluatieprocedure gebeurt door de leidinggevende. De oorspronkelijke intentie van 
de evaluatieprocedure kan veranderen, vervagen of zelfs verloren gaan tijdens deze 
implementatie. De implementatie van de evaluatieprocedure heeft uiteraard ook een 
rechtstreekse impact op hoe de medewerkers de evaluatieprocedure gaan ervaren. Coutts 
en Schneider (2004) bevestigen de verschillende effecten van attributies door verschil-
lende actoren bij de evaluatieprocedure door te achterhalen dat bij de Canadese politie 
een verhoogde frustratie bij de medewerkers heerst wanneer de evaluatieprocedure 
uitgevoerd wordt door leidinggevenden zonder kennis over het functioneren van hun 
medewerkers. 
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 2.1 Toepassing van de evaluatieprocedure

Voorgaand onderzoek erkent reeds de bepalende rol van de implementatie van de 
evaluatieprocedure en schuift kenmerken van een effectieve toepassing van de evalu-
atieprocedure naar voor. We bespreken deze kenmerken om vervolgens af te toetsen 
in welke mate ze bepalend zijn voor de effectiviteit van de evaluatieprocedure bij de 
politie. Hiervoor baseren we ons op theorieën uit de strategisch HRM literatuur (Nishii 
& Wright, 2008; Paauwe, 2009) en de performance management literatuur (Aguinis, 
Gottfredson, & Joo, 2013; Decramer & Vanderstraeten, 2010). 

Zo is de onderlinge samenhang van de evaluatieprocedure een eerste belangrijk ken-
merk. Daar waar de wetenschap initieel de nadruk legde op de effectiviteit van de 
verschillende HRM-praktijken afzonderlijk, leerde de HRM-systeem theorie (Bowen 
& Ostroff, 2004) ons dat het geheel en de samenhang van de HRM-praktijken van de 
evaluatieprocedure vooral belangrijk zijn. Wanneer deze HRM-praktijken inhoudelijk 
samenhangen, weet de medewerker beter wat er van hem/haar verwacht wordt en 
waar hij/zij op afgerekend zal worden (Audenaert et al., 2016; Decramer, George, & 
Van Waeyenberg, 2016). Omgekeerd, wanneer de geplande doelstellingen niet meer ter 
sprake worden gebracht tijdens de opvolging of niet in rekenschap worden genomen 
tijdens de evaluatie, zal dit voor de medewerker een verwarrende situatie creëren 
(Audenaert et al., 2016), wat kan leiden tot frustraties. Dit heeft dan weer een negatief 
effect op de motivatie en inzet van de medewerkers. 

Naast de samenhang tussen de HRM-praktijken, is ook de verticale integratie van de 
individuele evaluatieprocedures belangrijk. Met verticale integratie bedoelen we de 
afstemming van de individuele doelstellingen op de algemene team- en organisatie-
doelstellingen (Aguinis, 2009). Zo is niet enkel de vooruitgang van de medewerker 
op zich belangrijk, maar dient deze vooruitgang ook gepaard te gaan met een hoger 
gemeenschappelijk doel. Door dit te benadrukken in de evaluatieprocedure wordt 
de rol van de medewerker in zijn team en organisatie duidelijk gemaakt (Decramer, 
Smolders, & Vanderstraeten, 2013). Ook al dient niet elke medewerker expliciet bij te 
dragen tot hogerliggende doelstellingen, motiveert het wel elke medewerker om zijn/
haar bijdrage in het grotere geheel te kennen. Zo kan de individuele evaluatieprocedure 
bijdragen tot het behalen van de team- en organisatiedoelstellingen. Wanneer er geen 
aandacht wordt geschonken aan de verticale integratie van de evaluatieprocedure, is 
het voor de medewerkers van de politie moeilijker om de eigen rol te herkennen in de 
ruimere werking van de politie. 

Een ander kenmerk van de evaluatieprocedure is de mogelijkheid om feedback te geven 
aan de medewerker (Coutts & Schneider, 2004). De evaluatieprocedure kan gezien 
worden als een manier om samen te zitten met de medewerker en te bespreken wat er 
juist gepresteerd werd en waar nog ruimte voor verbetering is. Hoewel dit als één van de 
grootste voordelen van evaluatieprocedures wordt gezien (Bouskila-Yam & Kluger, 2011), 
toont de studie van Coutts en Schneider (2004) aan dat evaluatieprocedures niet steeds 
op deze manier worden toegepast. Bij de Canadese politie geven meer dan 75% van de 
respondenten aan dat het krijgen van feedback in hun evaluatieprocedure ontbreekt. 

Tenslotte, dient de evaluatieprocedure te bestaan uit een wederzijds gesprek waarbij 
de input van zowel de leidinggevende als deze van de geëvalueerde wordt verwacht 
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(Koninklijk besluit van 20-12-2007 art. 7, 2007). Door de nieuwe gezagsverhoudingen 
onder invloed van NPM bij overheidsorganisaties en bij de politie meer specifiek, werd 
de verantwoordelijkheid door vertaald naar het middenkader en zelfs naar het basisper-
soneel. Bij een daadwerkelijk dialoog tijdens de gesprekken van de evaluatieprocedure 
kan een uitkomst worden gevonden waar zowel de leidinggevende als de medewerker 
tevreden over zijn en voelt de medewerker zich gewaardeerd in zijn/haar mening 
(Decramer et al., 2013). Daarnaast helpt het samen bepalen van de verdere strategie ook 
tot een hogere motivatie van beide partijen om deze strategie ook daadwerkelijk uit te 
voeren. In welke mate de evaluatieprocedure als een effectief gesprek wordt uitgevoerd, 
hangt sterk af van de benadering van de leidinggevende.

 3. Onderzoeksdesign

Dit artikel bestudeert hoe de voornoemde kenmerken van de evaluatieprocedure geïm-
plementeerd en gepercipieerd worden bij de Belgische geïntegreerde politie. Dit met 
het oog op het formuleren van aanbevelingen om deze evaluatieprocedure te kunnen 
optimaliseren. Het onderzoek bestaat uit twee onderzoeksfases. Aan de hand van 
interviews toetst een verkennend onderzoek de toepassing van de evaluatieprocedure 
bij de politie af. Een aanvullend grootschalig onderzoek geeft de huidige stand van 
zaken van de percepties over de evaluatieprocedure weer. 

Voor het verkennend onderzoek werden interviews gehouden op het terrein. Deze 
interviews kunnen ons op een diepgaande manier informatie verschaffen over wat 
binnen de politie als een effectieve toepassing van de evaluatieprocedure wordt ervaren. 
Hiervoor spraken we met de verschillende actoren betrokken bij de toepassing van 
de evaluatieprocedure: de (HR-)managers, de leidinggevenden en de (geëvalueerde) 
medewerkers. De interviews met de (HR-)managers hebben we afgenomen binnen de 
verschillende entiteiten van de Federale gerechtelijke politie (FGP)’s. Het gaat hierbij 
om acht gerechtelijke directeurs die een rol als eindverantwoordelijke kennen in de 
evaluatieprocedure. De eindverantwoordelijke heeft de formele rol om elke evaluatie 
goed te keuren of om een aanpassing te vragen. Bij een conflict wordt deze persoon 
ook ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Daarnaast werden acht HR-managers 
met een rol als evaluatie-adviseur geïnterviewd. De evaluatie-adviseur kent een formeel 
bepaalde adviserende rol en wordt aangesproken voor advies al dan niet wanneer zich 
problemen zouden voordoen. Tenslotte werden ook zeven HR-managers bevraagd die 
geen formele rol kennen in de evaluatieprocedure, maar wel een professionele kennis 
van zaken hebben. Het interviewen van dergelijke bevoorrechte getuigen heeft het 
voordeel dat zij een overzicht hebben over verschillende toepassingen van de evalua-
tieprocedures en zij de achterliggende regels en wetgeving kennen (Beuselinck, 2008; 
Harvey, 2011). De selectie van deze eerste groep respondenten gebeurde na toestemming 
voor het onderzoek vanwege het directiecomité van de Federale (gerechtelijke) politie. 
Vervolgens hebben we contact opgenomen met deze Gerechtelijke directeurs en vroegen 
naar de mogelijkheid voor een interview. Zij hebben het interview zelf ingepland, al dan 
niet samen met de HR-manager, of verwezen ons door naar de HR-manager. Op deze 
manier hielden we een gesprek bij elk arrondissement van de Federale gerechtelijke 
politie in België, wat een totaal van 14 interviews opleverde. Omdat er soms twee 
personen aanwezig waren, komen we op een totaal van 23 geïnterviewde (HR)managers 
van de Belgische geïntegreerde politie. 
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Om onze kennis te verruimen over hoe de evaluatieprocedure wordt geïmplemen-
teerd en gepercipieerd, is het eveneens belangrijk te weten hoe de leidinggevende de 
evaluatieprocedure toepast en hoe de medewerkers de evaluatieprocedure ervaren. 
Daarom hebben we eveneens interviews met deze actoren in de evaluatieprocedure 
afgenomen. De selectie van deze respondenten is via een lokale zone gebeurd voor de 
leidinggevenden en via dezelfde en een extra lokale politiezone voor de geëvalueerde 
medewerkers.6 Hiervoor hebben we contact opgenomen met de HRM-dienst van de 
desbetreffende politiezones. Via afspraken gingen drie onderzoekers naar de zones toe 
om de interviews af te nemen. In totaal werden negen leidinggevenden en 27 medewer-
kers geïnterviewd. Van het geheel van respondenten heeft meer dan 71% het mannelijke 
geslacht en hebben ze een gemiddelde anciënniteit van 13,9 jaar bij de politie. De grote 
mate van mannelijke respondenten is voornamelijk te wijten aan de zuiver mannelijke 
vertegenwoordiging van gerechtelijke directeurs alsook de grote mate van mannelijke 
leidinggevenden die werden geïnterviewd. In de sample van HR-managers en teamleden 
is er wel een gelijkwaardig evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten. 
We hebben de nodige aandacht geschonken aan een mogelijke invloed van gender op 
de gegeven antwoorden tijdens het analyseren van de interviews. 

Via deze semigestructureerde interviews trachten we te achterhalen wat de intenties 
van de evaluatieprocedure zijn (volgens de (HR)managers), hoe de evaluatieprocedure 
wordt toegepast (volgens de leidinggevenden) en hoe de evaluatieprocedure wordt geper-
cipieerd (volgens de geëvalueerde medewerkers) bij de Belgische geïntegreerde politie. 
Hierbij vroegen we naar de effectiviteit van de evaluatieprocedure, de voor- en nadelen 
ervan en het belang van de voorheen aangehaalde kenmerken. We hielden de vragen 
wel voldoende ruim om mogelijk andere belangrijke kenmerken op te sporen. Aan de 
hand van dergelijk diepteperspectief zijn we er van overtuigd een aantal tendensen te 
kunnen beschrijven over de toepassing van en de ervaringen met de evaluatieprocedure 
bij de politie. Dit heeft steeds betrekking op de perceptie van de bevraagden zelf en alle 
resultaten moeten dan ook vanuit dit perspectief bekeken worden. De bijdrage van deze 
eerste studie ligt vooral in de complementariteit van de verschillende respondenten om 
een zo volledig en genuanceerd mogelijk beeld over de evaluatieprocedure te krijgen. 
Daarom wordt ook het verschil in meningen tussen (HR-)managers, leidinggevenden 
en medewerkers toegelicht. 

Om meer kennis te verwerven over de huidige stand van zaken wat betreft de toepassing 
van de evaluatieprocedure werd een grootschaligere bevraging georganiseerd. We bevroe-
gen met gevalideerde schalen de vier voornoemde kenmerken van de evaluatieprocedure 
bij de medewerkers van de Belgische geïntegreerde politie. De schalen bestonden uit 
stellingen waarop met een score van 1 (helemaal oneens) tot 7 (helemaal eens) kon 
geantwoord worden. Deze vragenlijst werd verspreid bij elf Federale gerechtelijke 
arrondissementen7 en negen politiezones8, waarbij elke categorie van politiezones 
vertegenwoordigd is. Er zijn twee zones uit de grootste categorie bevraagd (cat.1), één 
uit de tweede grootste categorie (cat. 2), twee zones behoren tot de derde (cat.3), twee 

6 We hebben er voor gekozen geen verdere specificaties op te nemen om de politiezones anoniem te houden. 
We zijn namelijk van mening dat de informatie over welke zones het juist gaat, geen meerwaarde betekent 
voor dit onderzoek. Het gaat hierbij over een politiezones in categorie 1 en categorie 2.

7 Omwille van de anonimiteit gaan we niet in op welke FGP’s hebben deelgenomen en welke niet. De overige 
FGP’s zijn momenteel nog bezig met de dataverzameling of hebben een deelname nog niet bevestigd. 

8 Omwille van de anonimiteit gaan we niet in op welke zones hebben deelgenomen. 
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zones tot de vierde (cat.4) en tenslotte behoren twee zones tot categorie vijf (cat.5) (Van 
den Bogaerde, Van den Steen, De Bie, & Marchand, 2011). De vragenlijst werd vertaald 
naar het Nederlands en het Frans. De bevraging liep nog bij enkele politiezones en 
FGP’s bij de publicatie van deze bijdrage. Hoewel de reeds grote sample van 1,627 
respondenten een beeld kan geven van de huidige toepassing van de evaluatieprocedure 
bij de Belgische geïntegreerde politie, dienen de resultaten gekaderd te worden in de 
preliminaire status van het onderzoek alsook de specifieke sample waarin de bevraging 
plaatsvond: lokale politiezones en de Federale gerechtelijke politie. Doordat niet alle 
entiteiten van de geïntegreerde politie van België deelnamen aan het onderzoek, is de 
representativiteit van het onderzoek in die zin beperkt. 

 4. Huidige toepassing van de evaluatieprocedure bij de Belgische politie

We bespreken de verschillende kenmerken van de evaluatieprocedure en hoe belangrijk 
ze zijn volgens de mening van de medewerkers van de Belgische geïntegreerde politie 
zelf.

 4.1 Onderlinge samenhang HR-praktijken van de evaluatieprocedure

De onderlinge samenhang van het planningsgesprek, de opvolging en het evaluatiege-
sprek wordt door verschillende respondenten aangehaald. De gesprekken tonen aan dat 
politiemedewerkers nood hebben aan een duidelijke en consistente opvolging. Sommige 
medewerkers wensen zelfs een hogere frequentie van de verschillende gesprekken: “Ik 
denk dat de evaluatieprocedure nuttig is, maar hoe het nu wordt toegepast is fout. Ik denk dat 
de tijd tussen de evaluaties korter moet zijn” (geëvalueerde medewerker, Calog B, man). 
Voornamelijk de medewerkers wensen een hogere frequentie van de evaluatieprocedure. 
De (HR-)managers en de leidinggevenden, daarentegen, halen de tijdsbelasting van de 
evaluatieprocedure aan en vinden een hogere frequentie niet opportuun. De evaluatie-
procedure wordt in de praktijk dan ook zeker niet frequenter uitgevoerd, als ze reeds 
om de twee jaar plaatsvindt. Waarom dit echter wel belangrijk zou kunnen zijn bij de 
politie illustreert volgend antwoord op de vraag of de politieambtenaar de opvolging 
graag meer in functie van de evaluatieprocedure zou krijgen:

“Dat zou wel interessanter zijn omdat je, hoe moet ik het zeggen, als je de hele tijd 
werkt en je wordt maar af en toe bijgestuurd dan denk je dat je goed bezig bent, 
maar je vergeet soms de doelstellingen en de waarden.” (geëvalueerde medewerker, 
inspecteur, man).

Eigen aan de politiecultuur is de debriefing (Ashforth, Kreiner, Clark, & Fugate, 2017; 
Renck, Weisaeth, & Skarbo, 2002). Vele respondenten halen de debriefing aan als 
opportuniteit om mee te nemen in de evaluatieprocedure en zo de frequentie van de 
tussentijdse opvolging te verhogen. 

“Als je op regelmatige basis een teamoverleg hebt, dan ga je ook al rapper weten wat 
de leidinggevende van ons verwacht en wat de andere teamleden verwachten. Dan 
ga je sowieso daar zelf ook beter van worden, want nu doe je naar goeddunken, he!” 
(geëvalueerde medewerker, inspecteur, man)
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In de aanvullende grootschalige bevraging wordt de huidige samenhang van de HRM-
praktijken bevraagd op basis van een gevalideerde schaal van Decramer et al. (2013). 
Hierbij kunnen de medewerkers een hoge score of lage score geven op zeven. Een 
hoge score staat voor een sterke samenhang tussen de verschillende gesprekken van de 
evaluatieprocedure. Een lage score staat voor een zwakke samenhang tussen de verschil-
lende gesprekken van de evaluatieprocedure. Gemiddeld genomen, kreeg de samenhang 
van de evaluatieprocedure een score van 4.2 op 7 (met een minimumscore van 3.4 en 
een maximumscore van 5 op 7 over de verschillende politiezones en FGP’s heen). We 
merken hier echter een significant verschil in gemiddelden op tussen politiezones 
(4.4/7) en FGP’s (4.1/7). Wat betreft de verschillende categorieën tussen politiezones 
is er geen significant verschil tussen de gemiddelden van de verschillende categorieën. 

 4.2 Verticale integratie van de evaluatieprocedure

De afstemming van de individuele evaluatieprocedure op de team- en organisatie-
doelstellingen wordt aangehaald door 22 van de 59 geïnterviewde personen. (HR)
managers ervaren het voordeel van een verticale afstemming als “een sterke manier om 
de algemene strategie van het centraal management tot op het niveau van de onderzoeker door 
te vertalen” (manager, commissaris, man). De meerwaarde voor de politieambtenaren 
die geëvalueerd worden, wordt als volgt omschreven: “wanneer hun doelstellingen op 
dergelijke manier worden omschreven, weten alle medewerkers wat hun rol is en is er een 
duidelijke communicatie over de doelstellingen” (eindverantwoordelijke, commissaris, man). 

Daar waar enkele respondenten aanhalen dat het veiligheidsplan hierbij als leidraad 
kan gebruikt worden, nuanceren anderen deze veronderstelling door de complexe en 
snel veranderende omgeving waarin de politie werkt. De werkomgeving maakt het niet 
altijd opportuun om vast te houden aan vooropgestelde doelstellingen bij de politie. 
Deze doelstellingen kunnen namelijk achterhaald zijn door fluctuatie in onder andere 
criminele fenomenen. De respondenten benadrukken daarom dat de evaluatieprocedure 
de doelstellingen van het veiligheidsplan in zekere mate moet overstijgen. 

“Sommige aspecten zijn echt structureel, zoals de radicalisering. Terrorisme. Twee jaar 
geleden was dit nog niet meegenomen in het veiligheidsplan. In zo’n gevallen verwachten 
we wel meer van de medewerkers, dan kunnen we terugvallen op de waarden die ook 
worden opgenomen in de evaluatieprocedure. Zo overstijgt de evaluatie de huidige 
situatie.”(evaluatie-adviseur, Calog A, man)

In het grootschalig onderzoek werd de verticale integratie van de evaluatieprocedure 
eveneens bevraagd. Hierbij konden de medewerkers antwoord geven op drie vragen 
gebaseerd op de gevalideerde schaal van Fletcher en Williams (1996) waarbij een lage 
score op zeven aangeeft dat hun evaluatieprocedure niet gelinkt wordt met hogere team- 
of organisatiedoelstellingen en een hoge score aangeeft dat hun eigen evaluatieprocedure 
past binnen de doelstellingen van het team en de organisatie. De respondenten geven een 
gemiddelde score van 4.5 op 7 (met een minimumscore van 3.7 en een maximumscore 
van 4.9 over de verschillende politiezones en FGP’s heen) op deze schaal, wijzend 
op een zekere verticale integratie. Hierbij scoren de politiezones significant beter 
(gemiddelde van 4.5 op 7) dan de FGP’s (gemiddelde van 4.3 op 7). Wat betreft de 
verschillende categorieën van politiezones merken we een significant verschil, waarbij 
kleinere zones (cat. 3 = 5/7; cat. 4 = 4.9/7; cat. 5 = 4.6/7) aangeven dat dit gemiddeld 
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vaker wordt toegepast dan de zones uit de grotere categorieën (cat. 1 = 4.5/7 en cat. 2 
= 4.4/7). Dit kan vermoedelijk te wijten zijn aan de makkelijkere doorvertaling van de 
overkoepelende strategie in kleinere politiezones.

 4.3 Belang van constructieve feedback

Beginnend met de mening van de medewerkers, merken we een hoge nood aan feedback 
op. Hoewel de evaluatieprocedure hiervoor niet het enige middel is, ervaren zij de evalu-
atieprocedure wel als een opportuniteit om feedback te geven. Ook de leidinggevenden 
erkennen het belang van feedback. Zij merken op dat medewerkers vaak nood hebben 
aan een gepaste evaluatie en dat het geven van feedback tijdens de evaluatieprocedure 
motiverend werkt. Velen halen hierbij constructieve feedback aan. Bij het geven van 
feedback moet zowel de positieve aspecten als verbeterpunten aangehaald worden. Zo 
wordt de uitdrukking “een schouderklopje krijgen” 17 keer vermeld, wat het belang van 
positieve feedback aantoont, en benadrukken de medewerkers het belang het krijgen 
van verbeterpunten omdat “je dan uw werkpunten weet” (geëvalueerde medewerker, 
inspecteur, man), maar ook omdat ze dit als rechtvaardiger ervaren. Een respondent 
licht dit als volgt toe: 

“Wanneer je jezelf voor de volle 100% geeft en je merkt dat de collega naast jou zich 
maar voor 70% geeft en toch dezelfde evaluatie krijgt, dan moet ik je niet vertellen 
hoe dat voelt. Dan ga je je eigen inspanningen ook aanpassen.” (geëvalueerde me-
dewerker, inspecteur, man)

De evaluatieprocedure wordt niet telkens op deze gewenste manier uitgevoerd. Een 
geëvalueerde medewerker haalt aan dat: 

“[…] de evaluatieprocedure echt op niets trekt, dat is echt een ramp. Voor mij mogen 
ze strenger zijn, omdat de mensen die het goed doen zullen zich meer opgewaardeerd 
voelen. Maar hier, of je het nu goed of slecht doet. Wie slecht doet krijgt soms zelfs een 
betere functie omdat ze er vanaf willen.” (geëvalueerde medewerker, Calog B, man)

Een geëvalueerde vat de moeilijkheid van het geven van feedback ook nog als volgt 
samen: “als feedback op een goede manier ontvangen wordt, zou dat inderdaad een meerwaarde 
kunnen zijn. De manier waarop is echter dikwijls bruut of cru.” (geëvalueerde medewerker, 
inspecteur, man). De interviews met (HR)managers en leidinggevenden tonen echter 
een andere kant van het verhaal. Ze ervaren namelijk dat het geven van feedback, ook al 
gebeurt dit constructief, kan leiden tot moeilijke situaties. Hier treedt dus een conflict 
op tussen de operationele rol van de leidinggevende en de rol als evaluator om feedback 
te geven. Een commissaris in de hoedanigheid van een eindverantwoordelijke legt dit 
probleem als volgt uit:

“Wanneer een medewerker vandaag een goede evaluatie krijgt, samen met enkele 
negatieve opmerkingen, maar je moet diezelfde medewerker dezelfde avond opbellen 
om samen op interventie te gaan, dan is dat een moeilijke situatie.” (eindverantwoor-
delijke, commissaris, man)

De ruimere bevraging stelt eveneens vragen over de huidige stand van zaken van 
constructieve feedback bij de politie op basis van de schaal van Rosen et al. (2006). Een 
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lage score geeft weer dat de medewerkers weinig tot geen constructieve feedback krijgen 
van hun leidinggevende. Een hoge score daarentegen geeft een tevredenheid omtrent 
de mate van constructieve feedback weer. De gemiddelde score van 4.8 op 7 (minimum 
gemiddelde van 4 en een maximum van 5,6 op 7 over de verschillende politiezones en 
FGP’s heen) geeft aan dat bij de politie een zekere mate van constructieve feedback 
aanwezig is. Wat betreft het geven van constructieve feedback is er geen significant 
verschil tussen politiezones en FGP’s. Wel zien we significante verschillen tussen de 
categorieën van politiezones, waarbij categorie 3 het hoogste scoort (5.1/7) en categorie 
2 het laagste (4.3/7). Bij deze verschillen is echter geen rangorde in grootte te detecteren. 
We vermoeden dat het verschil in het geven van constructieve feedback daarom eerder 
te wijten is aan de eigen cultuur van zones dan de grootte van de zones. 

We bevraagden ook de mate van conflict dat leidinggevenden ervaren in het uitvoeren 
van hun taken (gebaseerd op de gevalideerde schaal van Gonzalez-Roma en Lorret 
(1998). Een conflict tussen de operationele alledaagse functie van de leidinggevende en 
hun rol in het uitvoeren van de evaluatieprocedure kwam tijdens de interviews namelijk 
tot uiting. De resultaten geven inderdaad een hoge mate van taakconflict weer voor de 
leidinggevenden met een gemiddelde score van 4 op 79. Dit betekent dat leidinggevenden 
er eerder mee eens zijn dat er een conflict bestaat tussen de verschillende taken die ze 
dienen uit te voeren en dat dit hen hindert in het uitvoeren van hun taken. 

 4.4 Vormt de evaluatieprocedure een wederzijds gesprek? 

Tenslotte zou de evaluatieprocedure als een echt gesprek moeten verlopen, waarbij de 
input van de leidinggevende en de geëvalueerde medewerker belangrijk is (Koninklijk 
besluit van 20-12-2007 art. 7). De evaluatieprocedure wordt ook op deze manier erkend 
door de respondenten: 

“Ik denk dat dat de filosofie is achter de evaluatieprocedure, zoals ik het versta, dat is 
niet dat het langs een weg is, maar dat het een tweezijdig gesprek is met vragen zoals 
‘Ben je bereid dit zo te doen?’ (HR-manager, Calog A, vrouw). 

Hoewel het belang hiervan wordt aangehaald door de geïnterviewde (HR)managers 
en leidinggevenden, halen de medewerkers aan dat de evaluatieprocedure niet steeds 
op deze wijze wordt toegepast. Zo antwoordt een medewerker op de vraag wat er nog 
verbeterd kan worden aan de huidige evaluatieprocedure het volgende:

“Wel het zou serieuzer moeten genomen worden en niet enkel het invullen van een 
papier zijn. […] Als je het doet, moet je de tijd nemen om te discussiëren en de dingen 
die vermeld worden tijdens de evaluatieprocedure bestuderen.” (geëvalueerde mede-
werker, Calog C, vrouw)

Dit blijkt voornamelijk belangrijk te zijn voor de waardering naar de medewerker 
toe en voor het uiteindelijke engagement van de medewerker tot het behalen van de 
doelstellingen. Zo ziet een respondent de voordelen van het bepalen van de doelstelling 
met een wederzijdse consensus als volgt: 

9 Deze resultaten zijn gebaseerd op de bevraging verspreid onder de leidinggevenden van dezelfde politiezones 
en FGP’s van de Belgische geïntegreerde politie. Het gemiddelde is gebaseerd op de antwoorden van 225 
leidinggevenden. 
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“Wanneer een medewerker zich ertoe heeft geëngageerd om de doelstelling te aan-
vaarden, dan zal de druk ook groter zijn om deze uiteindelijk te willen halen ook.” 
(HR-manager, Calog, A, vrouw).

De huidige stand van zaken wat betreft de mogelijkheid om het geven van de eigen 
input tijdens de evaluatieprocedure herbevestigt onze bevindingen uit de interviews. 
We vroegen aan de hand van zes vragen die beantwoord konden worden met een schaal 
van een op zeven in welke mate de evaluatieprocedure als een werkelijk gesprek wordt 
ervaren. Deze vragen zijn gebaseerd op de gevalideerde schaal van Tang en Sarsfield-
Baldwin (1996). Hierbij geeft een lage score weer dat de evaluatieprocedure directief 
verloopt waarbij enkel de mening van de evaluator telt. Bij een hoge score zijn de 
gesprekken van de evaluatieprocedure daadwerkelijk een gesprek waarbij evaluator en 
geëvalueerde tot een consensus komen en de input van beide partijen belangrijk is. De 
score van 3.9 op 7 (met een minimum gemiddelde score van 3 en een maximum van 
4.9 op 7 over de verschillende politiezones en FGP’s heen) geeft namelijk aan dat het 
houden van de evaluatieprocedure als een daadwerkelijk tweezijdig gesprek nog veel te 
weinig gebeurt. We kunnen eveneens vaststellen dat dit bij FGP’s significant minder 
gebeurt (3.5/7) dan bij politiezones (4.1/7). Tussen de categorieën van politiezones kon 
geen significant verschil gemeten worden.

 5. Conclusie en belangrijke inzichten

Deze bijdrage wenst twee onderzoeksvragen te beantwoorden: in welke mate bepaalt 
de toepassing van de evaluatieprocedure de percepties omtrent de effectiviteit van de 
evaluatieprocedure? En hoe effectief de evaluatieprocedure momenteel wordt toegepast? 
De resultaten van de interviews geven een gedetailleerd beeld over de implementatie van 
de evaluatieprocedure en hoe de effectiviteit van de evaluatieprocedure wordt ervaren bij 
de medewerkers van de Belgische geïntegreerde politie. We achterhalen en nuanceren 
verschillende kenmerken van de evaluatieprocedure die bijdragen tot het omvormen van 
de evaluatieprocedure tot een efficiënt HRM-tool voor de politie. Zo wordt een onderlinge 
overeenstemming tussen de verschillende HRM-praktijken van de evaluatieprocedure als 
positief ervaren. Ook een verticale integratie van de evaluatieprocedure met de ruimere 
team- en organisatiedoelstellingen wordt positief bevonden, hoewel de fluctuaties in de 
politiecontext niet mogen miskend worden en er genoeg ruimte voor flexibiliteit dient 
te blijven. Het gebruiken van de evaluatieprocedure om een echt gesprek te houden 
tussen medewerker en leidinggevende waarbij op een constructieve wijze feedback wordt 
gegeven, wordt ook omschreven als een correcte toepassing van de evaluatieprocedure. 

Als antwoord op onze tweede onderzoeksvraag merken we dat de kenmerken van de 
evaluatieprocedure die bijdragen tot een effectieve toepassing van de evaluatieproce-
dure, zoals besproken tijdens de interviews, in de resultaten van onze grootschalige 
bevraging nog niet altijd aanwezig zijn bij de Belgische geïntegreerde politie. In onze 
bevraging scoort de evaluatieprocedure niet overdreven laag, maar is er zeker nog 
ruimte voor verbetering voor zowel de onderlinge samenhang tussen de verschillende 
HRM-praktijken, het verhogen van de feedback en het voeren van echte gesprekken 
tijdens de evaluatieprocedure. Hoewel ook verticale integratie een belangrijk kenmerk 
van de evaluatieprocedure vormt, achten we de huidige score voldoende hoog, zeker 
wanneer de fluctuaties in de politiecontext die vragen om de nodige flexibiliteit in 
rekenschap worden genomen. 
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 5.1 Niet wat, maar hoe is belangrijk

Uit ons onderzoek blijkt dat de huidige evaluatieprocedure wel degelijk effectief kan 
zijn, onder voorwaarden dat de evaluatieprocedure correct wordt geïmplementeerd. Uit 
het onderzoek blijkt dat niet de wetgeving van de evaluatieprocedure het belangrijkste 
onderdeel van de evaluatieprocedure vormt, maar hoe de procedure wordt toegepast 
het effect van de evaluatieprocedure bepaalt. Ons onderzoek nuanceert daarmee het 
Panopticon-rapport uit 2010 dat aanhaalt dat de evaluatieprocedure herleid is tot een 
zware administratieve procedure en zo geen nuttig HR-tool kan vormen (Bruggeman 
et al., 2010). Het huidig onderzoek toont aan dat de evaluatieprocedure bij een juiste 
toepassing wel een effectieve en efficiënte HR-tool kan zijn. Daarom pleiten we ook 
niet voor het opzetten van een nieuwe evaluatieprocedure, zoals gesuggereerd in het 
Panopticon-rapport. Meer zelfs, het implementeren van een nieuw systeem zou niet 
automatisch leiden tot een effectiever systeem. Het zou veel extra middelen vereisen 
zonder de vooropgestelde doelen te beantwoorden. De kenmerken van de evaluatie-
procedure die als effectief worden aanzien zitten namelijk al grotendeels vervat in het 
desbetreffende koninklijk besluit. Zo staat er letterlijk beschreven “tijdens het evalua-
tiegesprek bespreken de geëvalueerde en de evaluator elk van de drie domeinen bedoeld in de 
artikelen VII.I.I tot en met VII.I.3 om af te wegen hoe de geëvalueerde heeft gefunctioneerd en 
in welke mate hij heeft voldaan aan de verwachtingen”. Dit impliceert een overeenstemming 
tussen het planningsgesprek en het evaluatiegesprek, wat echter geen hoge score krijgt 
in onze bevraging. Deze regelgeving impliceert ook het voeren van een wederzijds 
gesprek, wat zelfs nog lager scoort in ons onderzoek. Bijgevolg vermoeden we dat het 
introduceren van een nieuwe evaluatieprocedure geen efficiënte oplossing vormt. Een 
nieuwe evaluatieprocedure zal dezelfde gebreken kennen zolang de toepassing ervan 
niet correct wordt aangeleerd en gestimuleerd. Enkel een correcte toepassing van de 
huidige of toekomstige evaluatieprocedures kan de evaluatieprocedure omvormen tot 
een effectief management tool. Het is voornamelijk belangrijk dat de verwachtingen naar 
de politieambtenaren concreet en weldoordacht worden geformuleerd. We bespreken 
dit in volgende paragrafen.

 5.2 Belangrijke kenmerken van een effectieve evaluatieprocedure 

Om de toepassing van de huidige evaluatieprocedure te optimaliseren, kunnen we vanuit 
onze resultaten enkele concrete aanbevelingen formuleren. Zo dient de samenhang 
tussen de verschillende onderdelen van de evaluatieprocedure te worden bewaakt. Ook 
met het oog op de opinie van de medewerkers die een hogere frequentie van de evaluatie-
procedure wensen, is het in dit opzicht wenselijk om de evaluatieprocedure te koppelen 
aan andere, gangbare managementpraktijken, zoals bijvoorbeeld de debriefing. Tijdens 
de debriefing kan af en toe teruggekomen worden op aspecten uit de evaluatieprocedure. 
Door de evaluatieprocedure te koppelen aan praktijken die momenteel reeds bestaan 
bij de Belgische geïntegreerde politie, wordt ook de werklast voor de leidinggevenden 
niet verregaand verhoogd. Uiteindelijk dient dit te leiden tot een cultuur waarbinnen de 
evaluatieprocedure een continue gebeuren is en niet beperkt blijft tot een tweejaarlijkse 
verplichting. Dergelijke cultuur zou eveneens de nood aan extrinsieke motivatoren, zoals 
bijvoorbeeld monetaire of functionele beloningen, verminderen. Door het publieke 
karakter van de politie zijn verregaande vormen van promotie beperkt, waardoor het 
blijvend motiveren van de medewerkers een uitdaging vormt. Een gepaste en correcte 
toepassing van de evaluatieprocedure kan hierop een antwoord bieden. Door waardering 
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te uiten naar medewerkers door onder andere constructieve feedback te geven en een 
wederzijds gesprek te voeren, ervaren de medewerkers meer autonomie en zeggenschap 
wat hun intrinsieke motivatie ondersteunt. Zo kan een cultuur gecreëerd worden waarin 
elke politieambtenaar bijdraagt aan een maatschappijgerichte en resultaatsgerichte 
organisatie.

Ook de koppeling van de individuele evaluatieprocedure aan de hogere doelstellingen 
van het team en de organisatie dient de nodige aandacht te krijgen. Een verregaande 
verticale integratie is niet in elke functie binnen de politie noodzakelijk. Sommige 
functies hebben meer nood aan een individuele en persoonlijke ontwikkeling dan een 
gemeenschappelijke visie. Zo kan een medewerker technisch beheer meer nood hebben 
aan individuele doelstellingen omtrent kennisbeheer. Toch heeft elke medewerker baat 
aan het plaatsen van zijn eigen werk en doelstellingen binnen het ruimere geheel van 
de dienst of de zone/entiteit. Dit om de betekenis en bijdrage van hun individueel werk 
duidelijker te maken en de intrinsieke motivatie om het werk optimaal te verrichten 
te verhogen (Decramer et al., 2013). Hierbij dient echter wel voldoende aandacht te 
worden besteed aan de veranderende context van de politie. Aangezien de huidige 
evaluatieprocedure over een termijn van twee jaar loopt, moet er genoeg ruimte worden 
voorzien om aan veranderende omgeving de juiste antwoorden te bieden. Een evenwicht 
tussen vooraf bepaalde doelstellingen en flexibiliteit is daarom belangrijk. 

Daarnaast is het geven van feedback een belangrijk aandachtspunt voor de politie. 
De Belgische geïntegreerde politie kent nog onvoldoende een cultuur van het op een 
frequente, constructieve wijze geven van feedback aan de medewerkers. De gesprekken 
van de evaluatieprocedure vormen in dit opzicht een opportuniteit. Uit het onderzoek 
blijkt echter dat de leidinggevende hierbij conflict kan ervaren in zijn/haar rol als leiding-
gevende en zijn/haar rol als evaluator. Toch is het belangrijk om als leidinggevende de 
moed te vinden om constructieve feedback te geven aan de medewerkers. Het geven 
van constructieve feedback zorgt er namelijk voor dat (1) medewerkers weten waaraan 
ze dienen te werken en hoe ze beter kunnen functioneren en (2) er een gevoel van 
rechtvaardigheid bestaat in het team. Zo is het namelijk makkelijk om spanningsvelden 
te vermijden door geen feedback te voorzien aan de medewerkers, maar hierdoor kunnen 
andere medewerkers een gevoel van frustratie en onrechtvaardigheid ervaren omdat 
anderen niet worden aangesproken op hun verbeterpunten. Aangepaste opleidingen 
moeten het belang van feedback verder benadrukken en aandacht besteden aan hoe 
constructieve feedback kan gegeven worden.

Tenslotte is het voeren van de evaluatieprocedure als een tweerichtingsgesprek belang-
rijk. De leidinggevende moet het nut hiervan inzien en de tijd nemen om met elke 
medewerker om samen te zitten en zijn/haar kant van het verhaal te horen. Waar 
momenteel de gesprekken van de evaluatieprocedure vaak worden uitgevoerd als 
een vooraf opgesteld document dat enkel nog dient ondertekend te worden door de 
medewerker, ligt de meerwaarde van de evaluatieprocedure vooral in het creëren van 
een één-op-één moment waar de leidinggevende met de medewerker de tijd nemen 
om stil te staan bij het huidig functioneren. Dit geeft aan de medewerkers een gevoel 
van waardering en respect. Daarnaast is het voeren van een echt gesprek ook belangrijk 
omdat enkel op een gezamenlijke manier het verdere functioneren van de medewerker 
op een effectieve manier kan worden bepaald. 



Evaluatieprocedure van de Belgische geïntegreerde politie

CPS 2018-3, nr. 48 175

 5.3 Leidinggevende als centrale spil in de evaluatieprocedure

Deze bijdrage benadrukt het belang van de implementatie van de evaluatieprocedure en 
dus ook het belang van de leidinggevende. Een evaluatieprocedure moet doordacht zijn 
en vergt het nodige engagement van de leidinggevende. De verwachtingen opgesteld 
tijdens de evaluatieprocedure dienen op een concrete en correcte manier geformuleerd 
te worden. Dit vraagt een hoge mate van engagement van de leidinggevenden die de 
evaluatieprocedure dienen toe te passen in hun team. Zo moet de leidinggevende de tijd 
nemen om terug te kijken naar de vorige documenten van de evaluatieprocedure om 
de continuïteit van de evaluatieprocedure te garanderen. Ook dient de leidinggevende 
de teamdoelstellingen en organisatiedoelstellingen in acht te nemen en op elk geëvalu-
eerde van toepassing te maken. Met een correcte voorbereiding kan de juiste feedback 
worden gegeven en kunnen de juiste argumenten voorbereid worden om tijdens een 
tweerichtingsgesprek tot eenzelfde en juiste conclusie te komen. Overheidsorganisaties 
hebben doorheen de jaren een horizontalisering van gezagsverhoudingen gekend. 
Leidinggevenden kregen een grotere verantwoordelijkheid en dienden een rol als coach 
en inspirator op te nemen. Dit gegeven komt vooralsnog niet tot uiting in de toepassing 
van de evaluatieprocedure. De huidige stand van zaken leert ons dat leidinggevenden 
de evaluatieprocedure nog steeds niet voldoende in handen nemen. Het effect van 
een slechte toepassing wordt hierbij onderschat door de leidinggevenden en (HR)
managers zelf. Meermaals kwam tijdens de interviews aan bod dat, vanuit de optiek dat 
de operationele continuïteit voorrang krijgt, de evaluatieprocedure van de medewerkers 
maar als bijkomstig wordt beschouwd. De correcte toepassing van de evaluatieprocedure 
vraagt inderdaad een zeker engagement. Enkel zo kunnen politieambtenaren correct 
worden gemanaged waarbij ze begeleid en gecoacht worden om optimale prestaties 
neer te leggen. Ook kunnen de juiste maatregelen worden getroffen wanneer ze niet 
voldoende presteren. Het ligt in de handen van de leidinggevenden om effectief op te 
treden en te durven hun nek uit te steken om bij te sturen en in het slechtste geval 
over te gaan tot ontslag. Het vergt dus de nodige moed om de evaluatieprocedure tot 
zijn recht te laten komen. 

De bevindingen in deze bijdrage roepen op tot verder onderzoek naar deze thematiek 
bij de politie. Eerst en vooral vormt dit onderzoek een belangrijke eerste aanzet in het 
bestuderen van de evaluatieprocedure bij de Belgische geïntegreerde politie, maar dienen 
de resultaten op basis van de sample sterk genuanceerd te worden. Het huidig onderzoek 
beperkt zich tot lokale politiezones en het merendeel van de entiteiten van de Federale 
gerechtelijke politie. Hierbij merken we dat, gemiddeld genomen, de toepassing van de 
evaluatieprocedure iets beter verloopt bij de politiezones dan bij de FGP’s. Hoewel we de 
exacte oorzaak hiervoor niet kunnen achterhalen in ons onderzoek, zou dit mogelijks te 
wijten kunnen zijn aan het grote aantal medewerkers uit het midden- en officierenkader 
bij de FGP. Dit kan een andere dynamiek binnen de organisatie veroorzaken. Daarnaast 
zijn we ook nagegaan of het verschil in grootte van politiezones een factor speelt bij onze 
resultaten. We merken enkel een invloed van de grootte van politiezones bij de verticale 
integratie tussen de individuele evaluatieprocedures en de doelstellingen van het team 
en de organisatie. Dit kenmerk van de evaluatieprocedure is dan ook het meest gelinkt 
aan de structuur en grootte van de organisatie. Voor de andere kenmerken is er echter 
geen eenduidig verschil te merken. Dit is vermoedelijk te wijten aan de focus op de 
implementatie van de evaluatieprocedure waarbij de interactie tussen leidinggevende en 
medewerkers van belang is. De organisatiestructuur buiten deze interactie is hierbij dan 
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ook minder van belang. Desondanks, vallen er ook bepaalde entiteiten van de Belgische 
geïntegreerde politie buiten het onderzoek zoals onder andere de bestuurlijke politie 
en de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties. Een bijkomend grootschaliger 
en inclusiever onderzoek zou de resultaten van deze bijdrage kunnen bevestigen of 
nuanceren.

Voorts, de belangrijke rol van de leidinggevende bij de toepassing en het effect van de 
evaluatieprocedure leidt tot vragen over de kenmerken van een effectieve leider. Welke 
leiderschapsstijl past het best bij een correcte toepassing van de evaluatieprocedure? 
Welke vaardigheden moeten aangeleerd worden om de evaluatieprocedure correct 
toe te passen? Hierbij kan ook de moeilijkheid om verschillende rollen op te nemen 
aangehaald worden. Zo dient de leidinggevende soms kordaat en consequent op te 
treden om een rechtvaardig signaal naar al de medewerkers te zenden. Andere keren 
moet de leidinggevende open staan voor de input van de medewerkers en al dan niet 
durven hun eigen mening te herzien of beter beargumenteren en in discussie gaan met 
de medewerkers. Bovendien mag het geheel niet leiden tot een breuk in het vertrouwen, 
dat een noodzakelijk element is in de relatie tussen leidinggevende-medewerker in de 
politiewereld. Dergelijke ambiguïteit verdient meer wetenschappelijke en praktijkge-
richte aandacht. 

Tenslotte is de vraag hoe de toepassing van en de percepties over de evaluatieprocedure 
zich daadwerkelijk vertalen in een verbetering van het welzijn van de medewerkers en 
in een betere werking van de medewerkers bij de Belgische geïntegreerde politie. Zo 
leidt een betere toepassing van de evaluatieprocedure tot een betere perceptie van de 
evaluatieprocedure, maar leidt dit ook automatisch tot een effectieve verhoging van de 
motivatie en prestaties van de medewerkers bij de politie? Zo kan bijvoorbeeld blijken 
dat de medewerkers een tweezijdige evaluatiegesprek meer gaan waarderen, maar dat dit 
niet tot betere prestaties van de medewerker leidt. Het kan bijvoorbeeld ook interessant 
zijn om de mate van verzuimdagen te gaan vergelijken met het aantal beoordelingen 
in het kader van de evaluatie in dezelfde periode. Dit zou enige bescheidenheid in de 
complexiteit van menselijk functioneren bij de Belgische geïntegreerde politie kunnen 
faciliteren. Verder onderzoek dient deze kwesties verder uit te diepen. 
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The difficulties surrounding the cumbersome Dutch reorganization closely reflect problems with 
police reform in other societies and this refers to common underlying factors and developments 
(Van Dijk, Hoogewoning & Punch, 2015). Especially neoliberalism and NPM management 
– combined with the changing impact of the media – have under conditions of threat and 
austerity shaped recent European police reforms. At the moment there is an urgent need for 
reorientation with regard to the future development of policing as a public service. Services 
essential to the quality of life for many in modern society are perilously on the verge of ‘running 
on empty’. Three perspectives are of special importance: paradigms of policing, organisational 
structure and culture, and professionalization. The article concludes that – given societal 
trends and what matters in policing – there is a need for placing people at the core of future 
developments, with a strong focus on competences, solidarity and compassion. 

Introduction

Where does the Dutch Police – some five years after nationalisation – stand and where 
should the organization go from here? The Commission for the Evaluation of the 2012 
Police Law (Commissie Evaluatie Politiewet 2012 or Commissie-Kuijken) has made a critical 
and useful analysis of the Dutch police reorganization. This analysis is primarily geared 
to governance and organizational issues and the commission’s recommendations for 
refinement and improvement (2017; Doorontwikkelen en verbeteren) relate predominantly 
to these issues. Also, the Commission appeals to all parties involved in the governance 
– minister, mayors, public prosecution and the police – to find common ground and 
regard the new Dutch police as a common concern. But the key question is, where 
should the Dutch police be going?

The difficulties surrounding the cumbersome Dutch reorganization closely reflect 
problems with police reform in other societies and this refers to common underlying 
factors and developments (Van Dijk, Hoogewoning & Punch, 2015). In this article, our 
concern is not with the Dutch case in isolation nor primarily with issues of organization 
and governance. Instead, we will take a closer look at what has been happening in 

1 Drs. A.J. van Dijk, Senior Strategist at Dutch Police Service; Dr. F.C. Hoogewoning, Secretary to the Police 
Education Council, The Hague, Netherlands; Dr. M. Punch, Senior Visiting Fellow, London School of 
Economics.
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policing in the Netherlands (paragraph 1) and in Scotland (paragraph 2). Next we will 
identify some key societal developments – looking at the Western world and especially 
the United Kingdom – that are driving police reform (paragraph 3). Then, we will 
deal with the question ‘what is policing?’ (paragraph 4) to provide a reference for our 
evaluation of what is actually happening in policing as a consequence of the identified 
major societal developments (paragraph 5). Finally, we will argue that based on our 
findings policing has to undergo a substantial reorientation geared to organizational 
style, internal functioning and relationship with the public from a perspective of ‘what 
matters’ (paragraphs 6 & 7). 

 1. Police reform in the Netherlands

In the Netherlands policing was reorganized into a new National Police Service (NP2) 
in 2013. This was the largest governmental institutional reform in recent history and 
with over 60,000 personnel the NP became the largest public agency in the country. 
Previously the Dutch Police was structured, following a 1993 reorganization, into 25 
regional forces and one national agency (KLPD3). In this regional system the mayor 
of the largest or most important municipality within the region was responsible for 
the day-to-day force maintenance (korpsbeheer) while policy decisions on maintenance 
were made by a board of all the mayors and the Chief Prosecutor within the region. 
The mayors in charge of regional force maintenance (korpsbeheerders) answered to 
the Ministry of the Interior while the Chief Prosecutor was part of the hierarchical 
structure of the Chief Prosecutor’s Office under the Ministry of Justice. The Minister 
of Justice was responsible for the maintenance of the national agency. The traditional 
dual governance structure in operational matters at the local level was under the mayor 
for public order and the public prosecutor for crime and prosecutions. Police chiefs 
had, then, two bosses and engaged with them in the so-called triangle for policy and 
decision-making on operational matters. This traditional dual governance structure at 
local level continues to exist under the 2012 Police Act. However, in the new situation 
maintenance decisions are made at the national level begging the question how to 
balance local and regional priorities on the one hand and national and international 
priorities on the other. 

Importantly and for reasons beyond the scope of this article, the Netherlands which had 
been known for its progressive tolerance and enlightened criminal justice system, has in 
the past decades moved to the political right with a preoccupation on crime and security 
(Wansink, 2014). This background created a window of opportunity to end an ongoing 
discussion about the need to centralize authority over the police and to end the difficult 
decision-making by the informal board of 26 police chiefs as well as that of 25 regional 
korpsbeheerders in relation to the two police ministers. With the 2013 reorganization the 
26 forces were merged into one agency under one chief and now only one Ministry, 
renamed as ‘Security and Justice’4. The increased power for the Justice Minister, now 
responsible politically for the Police Service, went hand in glove with the loss of power 

2 Originally referred to as ‘Nationale Politie’ to indicate the move away from the regional police services; more 
recently, under the new Chief Constable, it became ‘Nederlandse Politie’, hence from National Police to Dutch 
Police. 

3 Korps Landelijke Politiediensten – National Police Services Agency.
4 In October 2017 with the forming of a new coalition government the name was changed into ‘Justice and 

Security’. 
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of the regional mayors. Putting the new force solely under Security and Justice made 
people frown since it also indicated a possible shift to a primary orientation to crime 
control and away from local policing. 

At the onset of the reorganization critical remarks from the advisory bodies as well as 
from Parliament, were countered by the government by repeatedly adding new goals to 
the reform (Terpstra & Gunther Moor, 2012), whereas the presumed savings of ending 
fragmentation and centralizing force maintenance after reorganization had led to a 
budget cut of 250 million euro’s at the start of the reorganization process in 2013. As 
with many flagship governmental reforms this substantial operation was accompanied 
by glowing rhetoric promising enhanced coordination, effectiveness and efficiency 
regarding crime and security along with substantial economies. However, these promises 
had largely not been fulfilled by 2015 and led to the so-called ‘recalibration’ of the 
process (Ministerie V&J, 2015) while the prolonged process required extra funding to 
compensate the earlier budget cuts in advance of the presumed economies whereas the 
reform process dragged on.5 The first national police chief had made way for a new 
chief as of March 2016 who clearly stated that the (political) ambitions had been too high 
and that the centralization of the Dutch police had gone too far and that rebalancing 
was needed (Trouw, 27 February 2016). These statements predated similar conclusion 
of the aforementioned Commission 1,5 years later. 

Symptoms of unrest and stress amongst staff are evident in Dutch policing and have 
been mainly associated with the restructuring processes in which geographical boun-
daries are changed and police officers have to be redeployed in a new organization 
with the possibility of being transferred across the country or have to seek employment 
elsewhere. Furthermore, many Dutch police officers had earlier gone from smaller 
forces to regional ones and had experienced recurring cycles of reform with successive 
chiefs and external specialists promoting change.6 This constant reform agenda over 
more than two decades has fostered widespread dissatisfaction, insecurity and lack of 
motivation. The percentage of absenteeism is in 2017 a worrying structural 7%.

The reorganization of the Dutch police has been subject to evaluation by the Commissie 
Evaluatie Politiewet 2012 (Commission for the Evaluation of the 2012 Police Law) which 
presented its findings by the end of 2017. The main focus of the evaluation has been 
on issues of organizational structure and governance. Accordingly, the Commission 
made sensible recommendations on adaptations of the organizational practices and 
governance of the police system in order to meet some of the original goals of the 
reorganization. Unfortunately, the Commission has not been able to pass judgement 
on the performance of the Dutch Police in comparison to the period before the reorga-
nization and how this has impacted on public trust. Both items were – next to economies 
and increased professionalism – important pillars of the policy theory behind the 2012 
reorganization and seen as contributing to a safer and securer society (‘t Hart, 2018). 

5 It didn’t help that the Ministry of Security and Justice was itself dogged by affairs with two ministers and a 
junior minister having to resign in relation to failures in communication and accountability.

6 A Dutch officer of long service who was asked to speak about the ‘reorganization’ relating to the new National 
Police asked ‘which reorganization?’ For some 40 years, he had known nothing else but reorganization 
(Bangma, 2014).



Auke J. van Dijk, Frank Hoogewoning en Maurice Punch

182 CPS 2018-3, nr. 48

 2. … and in Scotland

The analysis of the Commission is primarily geared to governance and organizational 
issues and to the Dutch case in isolation (Commissie Evaluatie Politiewet 2012, 2017). 
However, the difficulties surrounding the cumbersome Dutch reorganization are not 
unique. In recent years we witnessed police reforms in several European societies – 
England & Wales, Scotland, the Nordic countries and others (Fyfe, Terpstra & Tops, 
2013) – and it is useful to look at other countries because the similarities seem at least 
as important as the differences (Van Dijk, Hoogewoning & Punch, 2015). 

Scotland is of particular interest in the context of this article because of the nationali-
sation of the police at almost the same time as the Dutch. Furthermore, the Scottish 
reform is also under evaluation. A first assessment after two years of reorganization has 
been followed by a second dealing with the four year period. As in the Netherlands, the 
police centralization process in Scotland has also experienced highly negative exposure 
regarding governance, leadership, accessibility and conspicuous operational failures 
(Terpstra & Fyfe, 2014 & 2015). As is the case in the Netherlands, the restructuring 
processes and the redeployment of police officers is seen as the cause of dissatisfaction, 
insecurity and lack of motivation amongst personnel. 

In both Scotland and the Netherlands the withdrawal of local policing, closing of smaller 
stations, poor communications and lack of local knowledge have all been cited as factors 
in citizen dissatisfaction (Fyfe, Terpstra & Tops, 2013). In some rural areas with almost 
no policing criminals seem to have moved into the vacuum for various activities such 
as wild-life crime in Scotland and drugs production in the Netherlands. Furthermore, 
police increasingly focus on the so-called core tasks at the expense of for example traffic. 
The low priority given to traffic duties conflicts with the fact that a vehicle is used in 
much criminal activity and that many deaths and injuries occur in traffic because 
of various offences including criminal ones: but such offences have effectively been 
decriminalized.7

There are, then, diverse negative consequences of upscaling and withdrawing from 
enforcement which attract dissatisfaction and critical debate. Although policing can 
never be omnipresent there is something disquieting about once visible and accessible 
police retreating from the local level and which can enhance feelings of insecurity. In 
the cities the police threaten to become more distant and impersonal at the detriment 
of – we believe – security and legitimacy. The ideal of a police closely connected to local 
communities decreasingly resembles what is happening in practice. 

Both in Scotland and the Netherlands improving local services was a prominent goal 
of the reorganization, but in fact service delivery is under pressure due to the emphasis 
on efficiency and lack of (local) capacity. Of considerable importance societally is that 
while the Dutch police was reorganized into a national service, several health and 
welfare services were decentralized putting local government in charge but with smaller 

7 These include dangerous driving, drunk driving, poor maintenance, underage driving, driving without a 
licence and not being insured. Sometimes offences can be related to companies which use unlicensed staff, 
make drivers work beyond legal limits and fail to carry out maintenance: if this leads to deaths or serious 
injury of personnel or others then this could lead to prosecutions for corporate manslaughter and/or related 
serious offences. 
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service budgets. Cuts in wider Dutch public service budgets have also fostered unrest in 
other sectors, such as education, social work, health care and related front line services. 
Furthermore, institutions for people with mental health issues have been closed as well 
as nursing homes for the elderly based on the assumption that ambulant care organized 
by the municipal authorities is more effective and less costly. Curiously, there has been 
at the same time a cutting back on home help and community support. All of this has 
to be related to the impact on the vulnerable and to the predictable rising demands on 
services – including policing – from an ageing population.

 3. Societal trends

Some of the pivotal trends of recent years that have characterized police reform are: 
centralization, militarization, privatization and civilianization, internationalization and 
politicization (Van Dijk, Hoogewoning & Punch, 2015). These have collectively brought 
a major shake-up in the conventional structure and functioning of policing (Brodeur, 
2010; Brown, 2014). Behind these trends are important social political developments 
that have changed the perspective on what policing is about, which we will discuss 
below. We are conscious of wielding a broad brush and cannot expand on the diversity 
within policing across cultures; and we remain aware that policing is highly context 
driven – nationally, regionally and locally (Reiner, 2010 & 2016). 

Probably the most influential factor in recent decades has been the predominance of 
neo-liberalism (Verhaege, 2014; Monbiot, 2017) and New Public Management (NPM). 
This strongly influenced US and UK governments from the early 1980s and stood for 
a leaner state, primacy of free enterprise, cuts in public welfare, opposition to unions 
and tougher approaches to crime and disorder with emphasis on tackling organized 
crime and combatting terrorism (especially after 9/11 in the US). These approaches 
drew on the conservative ‘punitive’ ideology in US criminal justice fostering tougher 
policing, longer sentencing and harsher prison regimes. This ‘tough on crime and on 
criminals’ was exported through the influential ‘zero tolerance’ style of enforcement 
(Tonry, 2004; Punch, 2007). This significant shift to harder approaches to social issues 
has come to dominate government policies in several societies. Later this was even 
embraced by ostensibly ‘leftish’ governments, as with ‘New Labour’ in the UK (from 
1997), and became widely the new normal. 

A central pillar of neo-liberal thought was that private enterprise was superior and public 
services an unreformed burden on the public purse. The answer was to transfer mana-
gerial practices – rooted in competition and consumer choice – from the former to the 
latter (Leishman, Savage & Loveday, 2000). Police leaders were now expected to become 
‘executives’ and to consider efficiency, planning, budgets and ‘customers’. Furthermore, 
they were under increasing pressure to perform and were held to account by diverse 
government agencies and by the increasingly intrusive media. In the Netherlands we 
saw the introduction in 2001 of (partial) performance based-financing followed by the 
National Framework for the Dutch Police 2003-2006 (Landelijk Kader Politie 2003-2006) 
and related regional covenants (performance contracts) as a form of output management 
under a government programme ‘Towards a safer society’ aimed at 20% reduction 
of crime and disorder by tougher enforcement of the law (Burger, Hoogewoning & 
Merten, 2004).
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Ostensibly NPM promised improved service and ‘customer’ satisfaction. And in enligh-
tened organizational management development there is advocacy of engaged leadership, 
room for debate and dissent, a determination to improve with learning from mistakes, 
investing in personnel and taking customer feedback seriously. But the neo-liberal 
element in many government policies and corporate practices draws on the bottom-line 
reductionism within the Chicago School economist Milton Friedman’s free market 
adage “the business of business is business”. What one sees across the board of services 
which have been pushed to reorganize with reduced budgets is a top down management 
style – often with a new layer of highly paid ‘corporate executives’ – pushing to increase 
productivity with less personnel, cheaper personnel on flexible contracts with less 
security and benefits along with a time consuming demand for bureaucratic accounting. 
This goes against all the principles and practices of enlightened management of service 
agencies leading to high dissatisfaction among personnel and ‘customers’, especially 
because they are not paying customers. This is also evident in policing and is, we 
maintain, undermining both police motivation and public satisfaction.

Of fundamental importance emanating from this powerful ideology at governmental 
level was that services had to be pruned to balance budgets, to stimulate economic 
success and to advantage a substantial proportion of the electorate. This was particularly 
dominant during the recent global economic crisis starting in 2008. One consequence 
in recent years has been to cut substantially policing budgets in the UK and to an extent 
also in the Netherlands. The results of the budget cuts have been particularly savage in 
UK policing with reductions in numbers of officers, cuts in pay, freezing of promotions 
and lengthening the pension age. In some British forces police property is being sold, 
mounted units disbanded, traffic duties largely abandoned, diverse services outsourced 
and civilians are increasingly taking over certain policing tasks. In short, many officers 
are being asked to do more with less: and with fewer qualified co-workers, diminishing 
resources and with a low chance of reward. As a result there is evidence of widespread 
disillusion and alienation among police personnel with high rates of sickness and 
premature retirement.

At the same time, there is abundant evidence in western societies of an increasing gap 
between the wealthy and the less advantaged with the latter experiencing long-term 
employment insecurity given the major changes in labour markets along with increasing 
levels of poverty. For the disadvantaged class or Precariat (Standing, 2011) this raises the 
likelihood of various social and health problems including psychiatric issues, domestic 
violence and a higher tendency to certain forms of criminal activity than other social 
groups. In this context the NPM ideology is even more damaging then it would be in 
more egalitarian conditions. 

Furthermore, as a consequence of the changing media landscape – with information and 
communication technologies as important drivers – politics has become increasingly 
short-term, media focused and the horizon frequently is reaching the evening’s headlines 
with a sound-bite. In the UK ministers harass and brow-beat police chiefs who are in 
their eyes not performing and try to badger them into resigning. And Theresa May as 
Home Secretary brayed at a police meeting that police officers only task was to cut crime. 
This not only flies in the face of over 50 years of accumulated research evidence but 
is also insulting in telling a profession what its mandate should be (Skogan & Frydall, 
2004). Police chiefs, then, are under constant political pressure to reorganize and to 
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achieve goals but with limited means while under intense media scrutiny. Furthermore, 
this is increasingly the case with other services. 

Moreover, policing, crime, terrorism and disorder – increasingly linked to immigration 
and alien conspiracy threats – have become staple diets of the media and have moved to 
centre-stage in reporting police failings. For when a force nationalizes there’s only one 
force and one chief to focus on so the news now becomes how incidents reflect police 
shortcomings at the national level. This has happened in Scotland, the four Nordic 
countries and the Netherlands.8 In the latter there have been some failures in service 
delivery that were widely reported; scandals related to dubious spending and ineffective 
accountability; and revelations of resilient racial and gender prejudice (NRC, 2017b). 
Some negative police conduct is also increasingly being exposed in the social media 
including through persistent harassing by vloggers and the images are instantly spread 
on the internet. In the UK in particular certain sections of the populist, right wing media 
aggressively hound leading people in the various services including policing – especially 
if the latter are seen as ‘soft’ on crime – and endeavour to unseat them by malicious 
campaigns of ‘naming and shaming’ (Paddick, 2008). 

 4. What is policing? 

To make sense of the trends and developments we have described, to evaluate their 
impact and suggest possible remedies, we should first establish what ‘policing’ actually 
means. This is also of more fundamental importance as it is often glibly spoken of as if 
it is self-evident. The police in western societies typically refers to a public agency with 
a legal mandate to enforce the law and maintain public order. But in practice policing 
is a complex emergency and social service agency with a baffling range of tasks related 
to regulation, inspection, political intelligence, counter-terrorism, immigration, traffic, 
diverse forms of crime and crime prevention, patrol of public spaces and aid to those 
in need. As Marenin (1982) put it, policing stretches from class repression to parking 
tickets. Hence, it is different at different times in different places to different people in 
different societies. There are five particular features we wish to accentuate. 

Firstly and crucially, the police is the only 24/7 uniformed and (ostensibly) accessible 
service with the powers to interfere directly in the lives of citizens and if necessary 
deprive them of their freedom with the use of force including fatal force. Police can 
kill fellow citizens in the name of the state. This makes the police institution unique. 
And, ‘unique’ implies that we should be cautious in treating it like other social agencies. 

Secondly, in major emergency response mode policing has to change from devolved 
and routine functioning to being central, hierarchical and focused on critical incident 
deployment. Many people have to change roles, sometimes instantly, with different tasks, 
responsibilities and accountability. This could be regarding a natural disaster, terrorist 
incident, major fire, serious traffic accident, large-scale riot, major shooting, plane or 
train crash or large scale criminal investigation. This further implies that everyone 

8 In the Netherlands a damning incident involved a young woman who had been sexually attacked but was not 
taken seriously by the police. Yet she was able to trace the offender herself though the phone he had stolen 
from her (NRC, 2017a). In Scotland it was a road accident that was reported to the police but it took three 
days for officers to respond by which time one wounded passenger had died and another was in a critical 
condition (Independent, 2017). 
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involved has been trained, tested and certified for those roles and that they – and the 
institution itself – are ready to be held to account.

Thirdly, the first officer – or officers – on the scene of incidents, major and minor, is 
usually low in rank. The worst air disaster in UK history – as a result of a bomb explosion 
on board a US passenger plane above Lockerbie in 1988 – occurred above a small Scottish 
town and in the smallest police force in the UK. Burning debris fell on the town and 
over 200 bodies were spread over a large area. Ordinary police officers were confronted 
with an extreme situation requiring an immediate response to something they could 
never have visualized in a peaceful rural area. In the Netherlands, the same instant 
reality shock occurred when in 1992 a Boeing 747 cargo plane crashed into a block of 
flats in Amsterdam shortly after take-off causing massive damage and a raging fire. 
This was right next to the local police station and officers were dramatically confronted 
with mayhem and had to react immediately before support started to arrive. Those 
two crashes were mega-incidents but a similar dynamic implies to other small scale 
emergencies – a house fire, a shooting, missing children, serious car crash, etc. – and 
the implication is that officers, sometimes on their own, can be relied on to take control 
temporarily, to report back the details quickly and to direct others until the hierarchy 
of senior personnel and specialists arrive. Front-line officers have, then, ideally to be 
able to think for themselves and to be able to take charge independently. They have to 
be empowered legally to do so and trained for that initial holding role. 

Fourthly, allied to the latter is that the organization at all levels is competent to deal with 
such incidents and is ready to be held to account in public fora. And, that higher ranking 
personnel are competent and confident in their roles and are prepared to be held to 
account internally and externally for operations. The lower ranking officers should be 
able to rely on that and the institution should be able to provide it.

Finally, much routine policing is conducted by one or sometimes two officers – in the 
Netherlands routinely two officers – who may well face challenging and threatening 
situations on their own. The consolation is that support is on its way. But what if there 
is no back-up? Among the complaints in UK policing related to pressure of work and 
lack of prospects – leading to resignations of once motivated people worn down by the 
poor work climate – are that there are just not enough personnel. Charman’s (2017) 
longitudinal study of young British officers in their first four years reveals them to be 
originally motivated but increasingly frustrated at the lack of personnel and quality of 
equipment. This not only weakens the delivery of service but is also potentially dangerous 
and raises the issue of the legal responsibility of the organization to display a duty of 
care to the public and its own personnel. 

As we have argued elsewhere (Van Dijk, Hoogewoning & Punch, 2015) policing includes 
many and diverse tasks and where and when urgent issues occur cannot be fully known 
in advance. Furthermore, issues that have a low probability of occurring, may have 
an enormous impact, as shown in the examples above. This broad spectrum of what 
polices services do can be divided into three main pillars of policing: crime and security 
management, social-welfare and community outreach, and order maintenance. We 
argue that policing should be based on a philosophy or comprehensive paradigm which 
is built around all of these three main pillars. Traditional thinking about philosophies 
of policing tends to distinguish between the control paradigm and the consent paradigm. 
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The former focusses on crime control and public order maintenance with a police 
force at arm’s length of the community and with a small mandate, whereas the latter, 
based on the Peelian principle “the police are the public and the public are the police” 
places emphasis on police community relations with a police service in close contact 
with the community and with a broad remit. The comprehensive paradigm helps to 
escape the traditional thinking in terms of control versus consent and serves to reconcile 
divisive dichotomies, such as ‘force’ versus ‘service, ‘crime’ versus ‘social’, ‘hard’ versus 
‘soft’, ‘central’ versus ‘local’ by integrating the three main pillars of policing (Van Dijk, 
Hoogewoning & Punch, 2015). 

 5. Making sense of what is happening

Earlier, in paragraph 3, we touched upon a range of developments in western societies 
which raise acute problems in policing as well as in other front-line services to the 
extent of a major crisis in personnel, motivation and quality of provision. Taking all 
this into account there is ample reason for concern about the state policing is in and 
there is the need for a profound review of the pressures and demands being exerted not 
only on policing but also on other related services with potentially grave consequences 
(Loveday, 2017). This is an urgent matter, because services essential to the quality of 
life for many in modern society are perilously on the verge of ‘running on empty’. They 
will stop functioning as genuine public services if we accept further ‘simplification’ of 
what a public service – especially policing – is about. For the police there is the added 
burden that, in the absence of provision elsewhere, people will increasingly turn to 
the police if they need assistance. In this paragraph we evaluate what is happening 
in policing using three perspectives: paradigms of policing, organizational structure 
and professionalization. Our aim here is to find clues on how to reinvigorate policing. 

If we look at the changes in policing from the perspective of underlying philosophies 
or paradigms of policing we come to the conclusion that the consent paradigm is under 
great strain. The tougher approaches to crime and disorder with emphasis on tackling 
organized crime and combatting terrorism are indicators of a narrowing of the police 
remit discarding the fact that crime and security management is but one of the three 
main pillars of policing. This indicates that the control paradigm is gaining momentum. 
In the UK this is a more or less explicit process, whereas in the Netherlands this 
is happening implicitly or even surreptitiously (Volkskrant, 24 September 2015). In 
the 2012 Police Reform the espoused paradigm is still that of consent as might be 
deduced from the accompanying rhetoric of strengthening local embeddedness of 
the police service as one of the many objectives of the nationalization process, while 
government funding is mainly geared towards counterterrorism and restructuring of 
the police organization. Recently, the resulting withdrawal of police capacity from the 
local level creating a vacuum which local governments try to fill in with local ordinances 
enforcement personnel, has come under much criticism (SMV 2018). It is our view 
that – regardless of rhetoric – the control paradigm is the current dominant model, at 
the expense of the police as a legitimate crucial social service. 

A second perspective on the changes that have taken place in policing is that of Mintz-
berg’s (1983) five types of organizational structures. Although police organizations are 
unique in the sense of their powers to interfere directly in the lives of citizens, they 
are also front-line service agencies which closely resemble Mintzberg’s professional 
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bureaucracy. For, at least a part of the police work is done by highly trained professionals 
providing services to the public that potentially have a huge impact on members of the 
public who are highly dependent on the service provider. Therefore, the classic image 
of the professional bureaucracy can help understand some of the mechanisms in 
today’s police organisations. Characteristic of the professional bureaucracy is the tense 
relationship between highly trained professionals with a great amount of discretionary 
powers on the one hand and a stringent structure of top down assignments from the 
management as well as demanding accountability from below on the other hand. It is 
our view that under the neo-liberal ideology embraced by governments accompanied by 
the NPM-thinking within organizations the bureaucratic logic has become too dominant 
narrowing the operational space of professionals and thus fostering widespread dis-
satisfaction, insecurity and lack of motivation amongst personnel. 

The third perspective is that of professionalization. The move to ‘professionalize’ policing 
with a body of knowledge disseminated through higher education to improve perfor-
mance and service delivery as well as to enhance the status of policing is found in several 
societies. Since much of policing involves working in partnerships with professionals 
from other agencies, the latter aspect has gained importance. Two currents in profes-
sionalization can be distinguished. One emphasizes the content of the profession and 
embraces the image of the police officer as a reflective practitioner (Schön, 1983, 1991). 
Important aspects are ethics and values, a body of knowledge and practice, responsibility 
and accountability. The other emphasizes the structural aspects of a profession such as 
professional body and a registered membership. The College of Policing for England 
and Wales (founded in 2012), for example, is modelled on the medical profession with 
the aim of an all-graduate membership and with a code of ethics, professional standards 
and ‘evidence based policing’ providing the knowledge base (Sherman, 2013). In the 
climate of neo-liberalism and NPM the institutional current has gained the upper hand 
leading to a rush towards ‘certification’ through higher education to enhance the status 
of policing. This trend is clearly visible in the UK and, to a lesser extent, also in the 
Netherlands (Huisjes, Engbers & Meurs, 2018).

These developments have raised again the dichotomy of ‘management cops’ and ‘street 
cops’ first flagged by Reuss-Ianni (1983). For UK and US policing was traditionally 
an artisan institution with everyone starting on the streets and senior officers rising 
through the ranks. Reuss-Ianni conveyed that this shared culture and experience was 
evaporating with senior officers espousing new management practices that created 
a rift with lower personnel. The development has since then brought about a new 
layer of what we call ‘corporate cops’ at the top with the ‘management cops’ becoming 
the middle layer. This cultural and operational gap with front-line policing has been 
accentuated by the recruitment and promotion of senior officers largely on educational 
qualifications and management competence along with direct entry schemes in some 
forces (Lee and Punch, 2006). There are, then, serious questions about the growing social 
distance between ranks and also the operational ability of new-style senior officers in 
demanding situations. This predominance of the bureaucratic side of the professional 
bureaucracy is increasingly problematic since front-line police work frequently calls 
for police officers to cooperate with professionals from other front-line agencies which 
requires a reasonable amount of discretionary powers or ‘professional space’ to act 
according to the circumstances.
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 6. Reorientation 

Bearing in mind the unique nature of the police with considerable powers backed 
up with the potential for use of force and with a broad remit to intervene directly in 
citizens’ lives; that policing is varied, delicate and at times dangerous work which needs 
to be conducted primarily by fully trained and certified law enforcement officers; that 
an essential element is surplus capacity for emergency response which can only mean 
sufficient numbers on duty at any one time (Brodeur, 2010); and that engagement with 
communities at the local level is essential, what should be done to reinvigorate policing 
to recover from the fall-out of neo-liberalism and NPM? 

The short answer – referring back to the last paragraph – is: policing should be about 
people. Budgets, governance and organizational structure are not the things that matter. 
What matters in policing is people and we argue that the solution is in focussing on 
three salient ‘human’ areas which could underpin improvement and a reorientation 
within the existing system. These relate to police officers and how they are equipped 
to do their jobs, on how the organizational style and internal functioning of the police 
organization supports officers in their work and on how police officers constitute their 
relationship with the public. Drawing on our analysis above as well as the wider literature 
in the policing domain we suggest three key focal points to re-orientate policing in a 
positive direction: competencies, solidarity and compassion. We argue that seriously 
investing in these three areas will improve relationships inside and outside policing 
while enhancing institutional effectiveness.

Competencies 

We have pointed out that the police service is a unique service with a baffling range 
of tasks which makes the police a service with a potential (or actual) huge impact on 
people and society. And, that as a front-line service policing is about direct non-routine 
contact of professionals with citizens and other agencies which comes down to ‘handling 
the situation’ (Wilson, 1968). However, ‘handling the situation’ is not applicable only 
to working on the beat, but to all police tasks. Whenever things are unclear, police 
professionals have to assess the situation they find themselves in, identify other potential 
actors and agencies, define the situation and act accordingly. 

This is not only a characteristic of street level policing or emergency response but the 
same applies in fields as criminal investigation, crime prevention, cyber, intelligence, 
traffic, or immigration. This implies that each and every police professional should 
be equipped for this general role with the necessary knowledge, skills and attitudes 
(generic competencies) in initial police education and training as well as trained, tested 
and certified once working as a police officer. Furthermore, it underlines the need of 
investments in personnel and to distil the specific competencies necessary for specialist 
roles and functions and train, test and certify officers for those tasks. We are thinking 
particularly of higher ranks in operational roles, for example in command & control 
situations. The key is that it is institutionally irresponsible to put an officer in a command 
role on the basis of rank who is not fully qualified and not well experienced for the task. 
It is also about the accountability structure: the higher the command role the greater 
should be the accountability.
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As society becomes more complex front-line professionals should be able to handle 
complicated situations on their own and to deal with vocal, demanding citizens. Thus, 
police officers need to be equipped with a broad range of generic competencies relating 
to, for instance, communication, cooperation, problem solving and ‘digital skills’ also 
known as 21th century skills. These broad generic competencies are generally associated 
with higher levels of education and training. In recent years, police organizations, 
especially in the Nordic countries, have raised the level of education required to enter 
the police to associate degree or bachelor degree. In the Netherlands the discussion 
about raising the entry level for community beat officers (Politieonderwijsraad, 2017) 
as well as for policing in general is fairly recent (Politieonderwijsraad, 2018), although 
bachelor and master courses in policing have existed since the restructuring of police 
education and training in 2002 (Huisjes, Engbers & Meurs, 2018). These are positive 
developments but as mentioned it is important to see professionalization in the context 
of the importance of the reflective practitioner and not as a means to enhance the status 
of policing. 

Solidarity 

Police organizations are notorious for being segmented into tribes, clans and factions 
with a strong occupational hierarchy with patrolling rated low and specialist functions 
(firearms, organized crime and counter-terrorism) deemed high. That’s doubtless dif-
ficult to eradicate but the organization and its senior officers simply have to hammer 
away that in policing everyone is important. When a large-scale, pre-planned operation 
takes place or a spontaneous reaction to major incident occurs, then everyone plays a 
role including the support staff and the catering. Mutatis mutandis, the same should 
be the case in daily routine operations. 

Another factor is that senior officers should be formally obliged to spend time observing 
operations and experiencing the work of the lower ranks. Everyone should be suffused 
with the idea that they all work for the same organization and that all ranks play a role. 
Senior officers simply have to remain in contact with the front-line in order to be effective 
leaders. In short, ‘joined up’ policing does not happen of itself but has to be managed.

Furthermore, ‘corporate cops’ and ‘management cops’ thinking along the lines of NPM 
and/or working with smaller budgets tend to believe that police work – as in a machine 
bureaucracy – can be easily divided into relatively simple tasks that can be done by 
junior staff, less qualified officers or even civilians. For instance, one feature of recent 
developments in England and Wales has been to downgrade and downsize the role of 
community beat officers. Yet, the strongest internal promoters of re-energizing that 
function are ironically the elite, counter-terrorism squads because they miss the eyes 
and ears of beat officers noticing the signs of radicalization in largely ethnic or religious 
communities. Sound local knowledge can prevent attacks and save lives, including 
police lives. This underlines the importance of organizing policing on the basis of the 
comprehensive paradigm in which crime and security management, social-welfare and 
community outreach, and order maintenance are equally important and interconnected 
fields of the police organization. 

This perspective on the police function as ‘indivisible’ and ‘holistic’ should be translated 
into the organizational structure and should be reflected in the way the professionals 
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are ‘equipped’. Obviously, we are not implying to have no specialization, both at the 
organizational and individual level. We are arguing that there is a limit to specialization 
because different tasks are interconnected. So, at the organizational level, it would 
be deleterious to separate investigations totally from, for example, policing in the 
neighbourhood. At the level of the professionals it means that all police officers – as 
mentioned above – are in a sense ‘general policeman’, next to may be being a specialist in 
a specific task as well. Thus, the comprehensive paradigm places the police professional 
at the centre of the required future development of policing and ‘the police’.

Service, with compassion 

‘Compassion’ is not always associated with policing but we use it here to emphasize 
that the relationship with diverse publics – especially the vulnerable – is of the essence. 
That relationship depends on motivation, taking the public seriously and delivering a 
multi-agency service. Also when police are called to serious emergencies or incidents 
of violence, sudden death or injury their behaviour strongly influences how victims, 
bystanders and victims’ families assess the legitimacy of policing and, in turn, their 
willingness to cooperate later with the police. Hence this is enlightened self-interest. 
Furthermore, police aid to those requiring help has in various forms become increasingly 
institutionalized and even statutory in recent decades. Police are now involved with 
aiding the vulnerable – as victims or potential victims or simply needing care and 
protection – including the mentally ill, sex workers, the disabled, the elderly, traumatized 
war veterans, the young and females facing domestic violence while officers investigate 
hate crimes against the vulnerable and historic sex crimes. Much of this work is being 
conducted in partnerships with other agencies. In short, in the area of ‘law enforcement 
and public health’ the police agency is more often taking a proactive, preventive role 
with widespread cooperation with multiple partners (Punch & James, 2017; Van Dijk 
& Crofts, 2017). 

 7. What matters?

We have emphasised that policing is a unique agency within a democracy subject to 
the rule of law; that it requires engaged leadership closely involved with the primary 
processes and front-line personnel; that motivation is of the essence and that there is 
investment in creating skilled and motivated staff who are taken seriously; and that ser-
vice delivery – especially with the vulnerable and needy – is performed in a professional, 
concerned and even compassionate manner. If you draw on the accumulated knowledge 
in police and management studies then this the path to reinvesting meaning in policing 
and regenerating police officers to do what they want to be doing as professionals. This 
can be achieved largely within existing structures but it does require reallocation of 
existing resources, and a paradigm shift. Our position is that we are at a turning-point 
in policing and that choices need to be made urgently which will not only determine 
policing for a generation but will also determine in what sort of society we are living.
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Predictive policing wordt beschouwd als vernieuwend ten opzichte van klassiekere methoden 
zoals hotspotanalyse, maar de vraag blijft of predicitive policing effectief is. Op dit moment 
zijn er maar een relatief beperkt aantal evaluaties van de effectiviteit van predictive policing 
op het terrein uitgevoerd en gepubliceerd. Het doel van dit artikel is het in kaart brengen van 
de huidige kennis van de effectiviteit van predictive policing, het identificeren van lacunes 
in die kennis en te reflecteren over hoe predictive policing idealiter geëvalueerd kan worden. 
De belangrijkste resultaten van de gekende veldstudies (het Shreveport predictive policing 
experiment, het Chicago predictive policing experiment en het Los Angeles predictive policing 
experiment) worden besproken. Vervolgens gaan we dieper in op de lacunes en problemen die 
deze studies blootleggen. Tot slot wordt er gereflecteerd over hoe een evaluatie van predictive 
policing op het terrein zou kunnen verlopen en welke deelaspecten daarbij van belang zijn. 

 1. Inleiding

In de VS raken politiediensten ondertussen stilaan vertrouwd met predictive policing, 
maar ook in Europa maken meer en meer politiekorpsen er gebruik van. In Nederland, 
Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn reeds concrete toepassingen 
geïmplementeerd. Daarnaast onderzoeken België, Oostenrijk, Frankrijk, Denemar-
ken en Zweden de mogelijkheid om predictive policing in te voeren (EUCPN, 2016; 
Hardyns & Rummens, 2017). Predictive policing is een verzamelterm voor een groep 
van methoden, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze gebruik maken van 
historische criminaliteitsdata om te voorspellen waar en wanneer of bij wie er een hoog 
risico is op nieuwe criminele feiten, zodanig dat politiemiddelen en agenten proactiever 
en efficiënter ingezet kunnen worden (Bachner, 2013; Perry et al., 2013; Rienks, 2015; 
Uchida, 2014). Ratcliffe (2014, p.4) definieert predictive policing als volgt: “the use of 
historical data to create a spatiotemporal forecast of areas of criminality or crime hot spots 

1 Prof. dr. Wim Hardyns is docent aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit 
Gent. Als lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) bestudeert hij onder 
andere de ruimtelijke context van criminele fenomenen en is hij gespecialiseerd in big data toepassingen in 
het veiligheidsdomein.

2 Anneleen Rummens is wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal 
Recht (Universiteit Gent) en lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP).
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that will be the basis for police resource allocation decisions with the expectation that having 
officers at the proposed place and time will deter or detect criminal activity”. Het voorspellen 
van tijd en locatie staat centraal, wat ook de focus is van de meeste bestaande toepas-
singen van predictive policing (Hardyns & Rummens, 2017). Predictive policing kan 
echter ook breder gedefinieerd worden, zoals bij Perry et al. (2013), die drie groepen 
van toepassingen onderscheiden: (1) het voorspellen van tijd en locatie van nieuwe 
criminele feiten, (2) het voorspellen van daders, en (3) het voorspellen van slachtoffers. 

De wortels van predictive policing zijn voornamelijk te vinden in hotspotanalyse. Het 
algemene principe achter hotspotanalyse is dat criminele incidenten op kaart gezet 
worden en dat dan gekeken wordt naar waar zich clusters voordoen (Boba, 2013; Hill & 
Paynich, 2014). Deze clusters zijn hotspots, specifieke geografische locaties die gedurende 
een langere periode een hoge concentratie aan criminaliteit kennen. Veel bestaande 
toepassingen van predictive policing gaan een stap verder en maken gebruik van geavan-
ceerde en complexe types van statistische modellen (Hardyns & Rummens, 2016; ibid., 
2017). Het gaat hier om zogenaamde ‘zelflerende’ modellen, die leren van patronen in 
historische data en specifiek gericht zijn op het voorspellen van toekomstige patronen 
(Tibshirani, Witten & Hastie, 2013). Dit in tegenstelling tot data mining methoden, die 
meer gericht zijn op het identificeren en beschrijven van patronen in de data. 

Naast het gebruik van steeds geavanceerdere en complexere technieken, kenmerken 
toepassingen van predictive policing zich over het algemeen ook door het gebruik van 
het microgeografische niveau, wat een beduidend kleiner niveau is dan de traditionele 
statistische sectoren of buurten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over straatsegmenten (stuk 
straat tussen twee kruispunten) of over een grid (bijvoorbeeld 200x200m). Het micro-
geografische niveau wordt beschouwd als een accurater en meer geschikt niveau voor de 
analyse van criminaliteit, gezien het een betere reflectie is van de bestaande variabiliteit 
van criminaliteitspatronen op dat niveau (Weisburd et al. 2012, p. 5). Bovendien maken 
de bestaande toepassingen meer en meer gebruik van zogenaamde ‘big data’ (Chan & 
Moses, 2015; Kitchin, 2014), een grote hoeveelheid aan gevarieerde data waarbij niet 
alleen historische criminaliteitsdata gebruikt wordt, maar ook socio-economische data, 
data met betrekking tot opportuniteitskenmerken, data afkomstig van nieuwe techno-
logieën (track & trace, CCTV, etc.) en andere gekende predictoren van criminaliteit. 
Alhoewel het gebruik van deze data de analyse complexer maakt, zorgt big data voor 
bijkomende bronnen van informatie die kunnen leiden tot accuratere voorspellingen. 

Predictive policing brengt dus een aantal vernieuwingen met zich mee ten opzichte 
van de klassiekere methoden zoals hotspotanalyse, maar de vraag blijft of predicitive 
policing effectief is. Op dit moment zijn er maar een relatief beperkt aantal evaluaties 
uitgevoerd en gepubliceerd. Het doel van dit artikel is het in kaart brengen van de huidige 
kennis van de effectiviteit van predictive policing, het identificeren van lacunes in die 
kennis en te reflecteren over hoe predictive policing idealiter geëvalueerd kan worden. 
We hanteren hiervoor de volgende onderzoeksvragen: 

I. Wat leren we uit de reeds bestaande evaluatiestudies? 
• Hoe werd de effectiviteit van predictive policing geëvalueerd? 
• Wat waren de voornaamste resultaten en conclusies?
• Wat zijn de huidige lacunes in onze kennis over de effectiviteit van predictive 

policing? 
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II. Hoe wordt predicitive policing idealiter geëvalueerd?
• Hoe kunnen we het effect op criminaliteit evalueren?
• Hoe kunnen we gebruiksvriendelijkheid evalueren? 
• Hoe kunnen we kosteneffectiviteit evalueren? 

Bij de evaluatie van predictive policing, kan er enerzijds gekeken worden naar de 
nauwkeurigheid van de voorspellingen zelf of naar de effectiviteit van het gebruik 
van predictive policing in de praktijk. In het eerste geval ligt de focus op hoe juist de 
voorspellingen zijn (hoe veel criminele feiten werden correct voorspeld?) en hoe precies 
ze zijn (zijn er zo weinig mogelijk incorrecte voorspellingen van nieuwe criminele 
feiten, zogenaamd ‘vals alarm’?). In het tweede geval ligt de focus meer op hoe effec-
tief het gebruik van predictive policing kan zijn in het voorkomen en aanpakken van 
criminaliteit. In dit artikel ligt de focus op die effectiviteit. 

Wij onderscheiden drie deelaspecten die bij het evalueren van de effectiviteit van predic-
tive policing van belang zijn: (1) effect op criminaliteit, (2) gebruiksvriendelijkheid en (3) 
kosteneffectiviteit. Met effect op criminaliteit bedoelen we of predictive policing op korte 
of lange termijn een aantoonbare daling in de criminaliteitscijfers kan bewerkstellingen. 
Voor gebruiksvriendelijkheid focussen we vooral op de vraag of predictive policing 
gemakkelijk kan worden gebruikt door en toegankelijk is voor de eindgebruikers (i.c. 
politieagenten op het terrein). Met betrekking tot kosteneffectiviteit ten slotte, ligt de 
focus op de vraag of de effectiviteit van predictive policing in verhouding staat tot de 
kosten die een implementatie ervan met zich meebrengt. 

In wat volgt, bespreken we eerst de reeds bestaande wetenschappelijk gepubliceerde 
evaluatiestudies en hun voornaamste resultaten. Vervolgens komen enkele belangrijke 
lacunes en kritieken op predictive policing aan bod, waaruit eveneens lessen te trekken 
zijn voor toekomstige implementaties en evaluaties van predictive policing. Tot slot 
bespreken we de drie deelaspecten (effect op criminaliteit, gebruiksvriendelijkheid en 
kosteneffectiviteit) die idealiter aan bod zouden moeten komen bij de evaluatie van 
predictive policing en hoe elk van deze deelaspecten geëvalueerd kan worden. 

 2. Bestaande evaluatiestudies

Verschillende studies focussen op de nauwkeurigheid van de voorspellingen die gege-
nereerd kunnen worden op basis van de predictive policing methoden (Rummens, 
Hardyns & Pauwels, 2017a). Het aantal evaluatiestudies dat focust op de effectiviteit 
van predictive policing voor de aanpak en preventie van criminaliteit, zijn schaarser. We 
bespreken in deze paragraaf de wetenschappelijke gepubliceerde evaluatiestudies met 
een experimenteel of quasi-experimenteel opzet.3 In de wetenschappelijke literatuur 
kunnen we tot op heden drie veldexperimenten van predictive policing terugvinden: het 
Shreveport predictive policing experiment, het Chicago predictive policing experiment 
en het Los Angeles predictive policing experiment. Alle drie de experimenten vonden 
plaats in de VS tussen 2011 en 2013. 

3 Deze selectie is gebaseerd op een scoping review van predictive policing methoden (Rummens, Hardyns & 
Pauwels, 2017b). Pre-post studies, die enkel kijken naar de criminaliteitcijfers vóór en na de invoering van 
predictive policing, werden niet geselecteerd, aangezien dit type van design als te zwak beschouwd wordt 
om betrouwbare resultaten te leveren omwille van het ontbreken van een controlegroep.
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 2.1 Shreveport predictive policing experiment

In 2012 werd in het politiekorps van Shreveport (Louisiana) een gerandomiseerd 
experiment opgezet gedurende zeven maanden met behulp van onderzoekers van 
de non-profit denktank Research and Development (RAND) (Hunt et al., 2014). Dit 
experiment was gericht op het testen van een eigen predictive policing systeem. De 
voornaamste doelstelling van het experiment was het meten van het effect op de crimina-
liteitscijfers, specifiek voor eigendomsmisdrijven. De resultaten van predictive policing 
werden vergeleken met de huidige standaardanalyse gebaseerd op informatiegestuurde 
politiezorg (intelligence-led policing). De verschillende wijken van Shreveport werden 
daarvoor willekeurig onderverdeeld in de experimentele groep (waar gebruik gemaakt 
werd van predictive policing) of in de controlegroep (waar gebruik gemaakt werd van 
intelligence-led policing). 

De resultaten bleken eerder beperkt: er werd geen statistisch significante daling van de 
criminaliteit vastgesteld. De totale kosten van predictive policing lagen wel 6% tot 10% 
lager dan de standaardanalyse gebaseerd op informatiegestuurde politiezorg dat zou 
vervangen worden door predictive policing. De resultaten gaven dus aan dat het gebruik 
van predictive policing niet noodzakelijk beter was dan de huidige standaardmethode, 
maar wel goedkoper. De inzet van predictive policing zorgde er immers voor dat de 
politie haar manschappen en middelen efficiënter kon inzetten. 

De auteurs maken desalniettemin melding van een aantal problemen met de operatio-
nele implementatie die het resultaat beïnvloed kunnen hebben. De werkelijke inzet van 
manschappen en middelen verminderde immers naar het einde van het experiment toe 
en de mate van inzet was bovendien verschillend per wijk (Hunt et al., 2014, p. 49-50). 
De problemen van het experiment in Shreveport tonen aan dat er enkele praktische 
hindernissen zijn die overwonnen moeten worden vooraleer predictive policing een kans 
heeft om succesvol geïmplementeerd te worden. Er moet met name gereflecteerd worden 
over hoe de voorspellingen van predictive policing gebruikt kunnen worden, en hoe ze 
zouden moeten gebruikt worden door de politie op het terrein. Een andere belangrijke 
les die we hieruit kunnen halen, is dat politiekorpsen best zoveel mogelijk geïnformeerd 
worden over de mogelijkheden en beperkingen van predictive policing. Bovendien 
worden met name de politieagenten op het terrein, de uiteindelijke eindgebruikers, 
best betrokken bij de implementatie en de dagelijkse werking van predictive policing. 

 2.2 Chicago predictive policing experiment

In Chicago (Illinois) werd in 2012 een test opgezet van een predictive policing-project 
dat ontwikkeld was om geweldsmisdrijven, in het bijzonder met het gebruik van vuur-
wapens, aan te pakken (Saunders & Hollywood., 2016). Dit project was gericht op het 
voorspellen van zowel slachtoffers als daders van geweld met gebruik van vuurwapens, 
voornamelijk in de context van bendegeweld. Op basis van de voorspellingen werd een 
lijst opgesteld, de Strategic Subject List (SSL), die vervolgens gebruikt kon worden om 
gerichte preventieve maatregelen te nemen. 

Het achterliggende model bij dit experiment was een sociaal netwerkmodel. Sociale 
netwerkanalyse brengt een specifiek sociaal netwerk van actoren en hun sociale con-
necties in beeld (Carrington, 2014; Scott, 2017). De aanwezigheid en de sterkte van 
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connecties tussen de verschillende actoren in het netwerk worden bepaald aan de hand 
van een specifieke, vooraf bepaalde parameter. In dit geval werd gebruik gemaakt van 
eerstegraads en tweedegraads co-arrestatie connecties. Een eerstegraads connectie 
verwijst naar een actor die eerder gearresteerd werd samen met een later moordslachtof-
fer. Een tweedegraads connectie verwijst naar een actor die eerder gearresteerd werd 
samen met een intermediaire actor die zelf een eerstegraads connectie had. Het aantal 
co-arrestaties van de afgelopen vijf jaar werd opgeteld, waarbij de meer recente data 
zwaarder doorwogen. 

Op basis van deze data werd een kwadratisch model opgesteld voor het voorspellen van 
het risico om betrokken te zijn bij geweld met gebruik van vuurwapens. Dit wil zeggen 
dat naarmate het aantal co-arrestatie connecties stijgt, ook het risico om betrokken te 
worden bij geweld met gebruik van vuurwapens, steeds sneller mee stijgt. Wie het 
grootste risico liep om betrokken te worden bij geweld met gebruik van vuurwapens, 
kwam terecht op de SSL. Deze lijst werd vervolgens doorgeven aan de korpsleiders 
gedurende de negen maanden durende experimentele periode, zodanig dat specifieke, 
op maat gemaakte preventiemaatregelen konden worden genomen. 

Na afloop van de experimentele periode bleek uit de resultaten dat wie op de SSL 
stond niet significant meer of minder slachtoffer werd van een geweldsmisdrijf met 
vuurwapen vergeleken met de controlegroep. Wie op de SSL stond, werd echter wel 
vaker gearresteerd in de context van een geweldsmisdrijf. De auteurs van de studie 
suggereren dat dit mogelijk een gevolg is van het door hen geconstateerde onbedoelde 
gebruik van de lijst: de lijst werd namelijk retroactief gebruikt om daders te vinden van 
reeds plaatsgevonden geweldsmisdrijven, in plaats van de lijst de gebruiken in functie 
van preventieve maatregelen. 

Een van de belangrijkste aanbevelingen van de auteurs is dan ook dat bij de toepassing 
van predictive policing het zeer belangrijk is dat politiekorpsen voldoende en correct 
geïnformeerd worden over de voorspellingen. Zij raden met name aan dat duidelijk 
gemaakt wordt waar de voorspellingen concreet voor kunnen dienen. Dit bleek een 
groot probleem te zijn in deze studie: omdat de sectorleiders en politieagenten weinig 
begeleiding kregen, waren ze mogelijk te voorzichtig in hun interventies. Als er toch 
preventiemaatregelen werden genomen op basis van de lijst, bleef dat over het algemeen 
beperkt tot een aanbeveling aan de agenten om het individueel contact met de personen 
op de lijst te verhogen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze verhoogde mate 
aan contact ook een relevante strategie is voor de preventie van geweld (Saunders & 
Hollywood, 2016, p. 367). Net zoals in Shreveport, blijkt uit dit experiment in Chicago 
dat problemen met de implementatie van predictive policing niet genegeerd mogen 
worden als de introductie van predictive policing enige kans op slagen wil hebben. 

 2.3 Los Angeles predictive policing experiment

In Los Angeles (California) werd tussen 2011 en 2013 een experiment uitgevoerd dat 
tot doel had de effectiviteit van een near-repeat model te testen (Mohler et al., 2016). 
Near-repeat methoden zijn gebaseerd op het empirisch aangetoonde fenomeen van 
near-repeat victimisatie: eenmaal een crimineel feit heeft plaatsgevonden, is er een 
verhoogd risico op een nieuwe crimineel feit binnen een bepaald tijds- en geografisch 
venster (Perry et al., 2013). Dit proces wordt gemodelleerd om het risico op nieuwe 
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feiten te kunnen voorspellen. Het experiment bestond uit twee onderdelen. In eerste 
instantie werden tussen mei 2012 en januari 2013 (acht maanden) elke dag risicokaarten 
opgesteld voor criminaliteit in Los Angeles. Er werd telkens zowel een kaart opgesteld 
op basis van de voorspellingen van het predictive policing-model als een op basis van 
klassieke hotspotanalyse, zodanig dat de voorspellingen van beiden rechtstreeks met 
elkaar vergeleken konden worden. In het tweede deel van het experiment, werd in drie 
politiesectoren van Los Angeles (Foothill, Hollywood en Southwest) een gerandomiseerd 
veldexperiment opgezet. Per dag werd willekeurig ofwel een kaart op basis van predictive 
policing voorzien, ofwel een op basis van hotspotanalyse. Patrouilles werden vervolgens 
uitgestuurd op basis van deze kaart. Dit experiment was bovendien enkelblind, wat wil 
zeggen dat de politieagenten niet wisten wanneer ze werkten op basis van hotspotanalyse 
en wanneer dat op basis van predictive policing was. 

De resultaten gaven aan dat het near-repeat model gemiddeld 1,4 tot 2,2 keer meer 
criminaliteit kon voorspellen dan hotspotanalyse. De voorspellingen van het near-repeat 
model leidden tot een gemiddelde significante daling van 7,4% in criminaliteit in functie 
van de totale hoeveelheid patrouilletijd. De hotspotanalyses daarentegen toonden slechts 
de helft van dit effect en dit effect was bovendien niet significant (Mohler et al. 2016, 1400). 

In tegenstelling tot de vorige experimenten, had dit experiment echter geen aandacht 
voor het proces van predictive policing zelf. Er werd met andere woorden geen aandacht 
besteed aan hoe politieagenten, korpsleiders of analisten het werken met predictive 
policing ervaarden. 

 3. Lacunes en kritieken

De ontwikkeling van predictive policing wordt met argusogen bekeken. Dat predictive 
policing op sceptisme stuit, hoeft niet te verwonderen, gezien het gebrek aan weten-
schappelijk bewijs voor de effectiviteit van predictive policing. Dit is niet enkel een 
kwestie van een gebrek aan wetenschappelijke studies, de weinige gepubliceerde studies 
leverden ook eerder gemengde resultaten op. Deze studies leggen enkele lacunes bloot, 
die mee geleid hebben tot belangrijke kritieken op het gebruik van predictive policing. 
Het gaat enerzijds om het niet rekening houden met de beperkingen die inherent zijn 
aan het gebruik van predictive policing, en anderzijds om het concrete gebruik van 
predictive policing door de politie, waarvoor zelden een operationeel of strategisch 
kader uitgewerkt wordt. 

 3.1 Beperkingen van predictive policing

Een van de belangrijkste beperkingen van predictive policing is dat de kwaliteit van 
de voorspellingen maar zo goed kan zijn als de kwaliteit van de oorspronkelijke data 
(Hardyns & Rummens, 2016). Er dient dus rekening gehouden te worden met de 
mogelijke introductie van bias in de data. Bias is het optreden van vertekeningen in de 
data ten gevolge van ontbrekende data of bewuste of onbewuste fouten. Dit kan ook 
doorwerken in de resulterende voorspellingen (Moses & Chan, 2016). Dit probleem is 
reeds gecounterd door aanbieders van (commerciële) software voor predictive policing. 
Zo stelt PredPol, een van de grootste spelers in de VS, dat enige bias in de data vermeden 
wordt door enkel gebruik te maken van drie neutrale variabelen: tijd, plaats en type van 
criminaliteit. Bovendien stellen voorstanders van predictive policing dat het gebruik van 
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statistische modellering om mee te bepalen waar de politie ingezet wordt, in elk geval 
objectiever is dan enkel te vertrouwen op cijfers uit het verleden en intuïtie. 

Omwille van de complexiteit van de dataverzameling en de hoeveelheid werk die hiermee 
gepaard gaat, besteden sommige politiekorpsen (met name in de VS) de dataverzameling 
en -verwerking uit aan commerciële spelers. Dit leidt tot de vraag of het gewenst is 
dat een commercieel bedrijf toegang kan hebben tot de data verzameld in de context 
van predictive policing en indirect invloed kan uitoefenen op de politie-inzet. Deze 
privatisering wordt door sommigen als problematisch beschouwd omwille van het 
winstoogmerk dat een commercieel bedrijf in de eerste plaats heeft en de mogelijke 
gevolgen dat dit kan hebben voor cruciale domeinen zoals privacy en procedurele 
rechtvaardigheid (Byrne & Marx 2011, 31). 

De soms sensationele mediatisering van predictive policing (bijvoorbeeld Bouma, 2016; 
Chow, 2013; Hillebrandt, 2015) neigt ernaar de mogelijkheden en beperkingen van 
predictive policing vertekend weer te geven. Zo wordt predictive policing in de media 
vaak vergeleken met ‘Minority Report’, een sciencefictionthriller uit 2002. In deze 
dystopische film worden moorden voorspeld voor ze gebeuren en de (toekomstige) 
daders gearresteerd voor ze de feiten kunnen uitvoeren. Ook softwareproducenten 
zoals Predpol overdrijven in hun promotionele activiteiten vaak de mogelijkheden 
van predictieve analyse vanuit commercieel oogpunt: predictive policing wordt dan 
voorgesteld als een techniek die letterlijk misdaad voorspelt terwijl in werkelijkheid 
hooguit een statistische kans op een incident wordt voorspeld (Perry et al. 2013). Dit 
kan verholpen worden door de mogelijkheden en beperkingen van predictive policing 
beter te communiceren.

 3.2 Gebruik door politiekorpsen

Naast de kritiek in verband met de beperkingen van predictive policing, richt een ander 
belangrijk punt van kritiek zich op het gebruik van predictive policing zelf (Hardyns 
& Rummens, 2017). Zo is er de vraag of het gebruik van predictive policing niet gaat 
leiden tot het overmatig staand houden en fouilleren van personen die zich toevallig 
in een risicogebied bevinden en dan vooral in de vorm van etnische profilering (Van 
Brakel & De Hert, 2011). Meer bepaald is er de vraag of het feit dat iemand zich in een 
risicozone bevindt onderdeel mag uitmaken, naast ander factoren zoals verdacht gedrag, 
van een redelijk vermoeden van schuld (Ferguson, 2012). Dit kan immers leiden tot een 
‘iedereen verdacht’-attitude, zowel bij de politie als de burger. De indruk ontstaat dat de 
politie alles en iedereen in het oog houdt en straffeloos de privacy mag schenden, wat 
op zijn beurt het vertrouwen in de politie kan schaden (Van Brakel, 2015). 

Ten slotte is er de vrees dat het gebruik van predictive policing door de politie een 
overmatig vertrouwen in technologie met zich meebrengt, met als gevolg dat minder 
middelen en manschappen worden ingezet waar het ook, of zelfs meer, nodig is. Of, 
dat er minder ruimte is voor andere politiestrategieën, zoals bijvoorbeeld community 
policing. Nochtans kan predictive policing enkel dienen ter aanvulling van deze metho-
den, niet ter vervanging. Er dient nagedacht te worden over hoe, door welk teams en 
voor welke criminaliteitstypes predictive policing ingezet kan worden. Op zich zijn dit 
niet enkel kritieken op de werking van predictive policing, maar vooral ook vragen waar 
een juridisch, operationeel en strategisch kader voor nodig is. 
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 4. Blik op de toekomst: naar een conceptueel model om predictive policing te 
evalueren 

Idealiter wordt de effectiviteit van predictive policing geëvalueerd aan de hand van de 
volgende drie deelaspecten: effect op criminaliteit, gebruiksvriendelijkheid en kostenef-
fectiviteit. In deze paragraaf bespreken we waarom deze aspecten belangrijk zijn en 
hoe ze concreet geëvalueerd kunnen worden. 

 4.1 Effect op criminaliteit

Een van de belangrijkste doelstellingen van predictive policing is het bewerkstelligen 
van een daling in de criminaliteitscijfers. Enkel evalueren of predicitive policing voor 
goede voorspellingen zorgt, is niet voldoende. Er moet ten opzichte van de huidige 
standaardmethoden (zoals hotspotyanalyse) ook een kentering komen in hoe, waar 
en wanneer politiemiddelen en -personeel ingezet worden, zodanig dat die inzet 
effectiever is. Zoals uit de in de introductie vermelde definitie van predictive policing 
(Ratcliffe, 2014) blijkt, gaan we ervanuit dat de inzet van politie op specifieke plaatsen 
een afschrikwekkend effect heeft en zo uiteindelijk voor een daling in criminaliteit 
zorgt. Er zijn aanwijzingen dat in de praktijk politiestrategieën die proactief en specifiek 
ageren binnen een beperkte ruimtelijke context van slechts enkele straten inderdaad 
bij de meest effectieve strategieën horen om criminaliteit aan te pakken (Lum, Koper 
& Telep, 2011; Telep, 2009). 

Om concreet het effect van het gebruik van predictive policing op criminaliteit te 
evalueren, kan gekozen worden voor een gelijkaardige aanpak als in het Los Angeles 
experiment. Dit houdt in dat de huidige manier van criminaliteitsanalyse voor bepaalde 
tijdsperiodes of locaties gedurende verschillende maanden (idealiter zes maanden tot 
een jaar om voldoende data te verzamelen) vervangen wordt door predictive policing. 
Hotspotkaarten kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door kaarten op basis van 
predictive policing. 

Randomisatie is belangrijk om vertekeningen in de resultaten te vermijden. Randomi-
seren kan zoals bij het Los Angeles experiment gebeuren per tijdsperiode (bijvoorbeeld 
per dag), waarbij per tijdsperiode willekeurig ofwel een kaart op basis van predictive 
policing wordt voorzien, ofwel een op basis van hotspotanalyse. Een andere mogelijkheid 
is dat de randomisatie gebeurt volgens locatie. Dit kan door het gebruik van gematchte 
paren waarbij paren gemaakt worden van buurten met een gelijkaardig profiel. Een van 
de buurten wordt vervolgens toegewezen tot de experimentele groep, terwijl de andere 
buurt ter controle dient. 

Bijkomend kan enkelvoudige of dubbele blindering van de studie helpen om het expe-
rimenteel opzet robuuster te maken tegen bias. Bij enkelvoudige blindering weten 
de deelnemers (i.c. politieagenten op het terrein) niet of ze nu werken op basis van 
de voorspellingen van predictive policing of op basis van hotspotanalyse. Bij dubbele 
blindering weten ook de onderzoekers bij de analyse van de resultaten initieel niet welke 
resultaten bij de experimentele techniek (predictive policing) of bij de controletechniek 
(hotspotanalyse) horen. Dit kan helpen om bias te vermijden, met name observatiebias, 
waarbij de resultaten vertekend worden doordat de deelnemers of de onderzoekers 
focussen op wat ze verwachten te zien (positief of negatief). 
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Naast het monitoren van de criminaliteitscijfers, dient in elk geval zoveel mogelijk 
rekening gehouden te worden met een aantal controlefactoren: met name verplaatsings-
effecten (zorgt een daling op een bepaalde locatie voor een stijging op andere locaties?), 
de werkelijke inzet van de politie (hoeveel acties en patrouilles vinden er werkelijk plaats 
binnen een bepaald gebied?) en seizoenseffecten (bijvoorbeeld verschillende patronen 
in de zomer versus de winter).

Het grote voordeel van een dergelijk experimenteel opzet is dat dit relatief eenvoudig 
opgezet kan worden, zonder initieel een ingrijpend effect te hebben op de huidige 
werking van de politie. Niet alleen vermijdt dit grote kosten, het vermijdt ook dat een 
te grote verandering in de dagelijkse werking van de politie voor een vertekening van 
de resultaten zorgt. Het belangrijkste nadeel aan deze manier van werken is dat de 
resultaten natuurlijk ook gelimiteerd zijn door deze korte termijn. Dit type van evaluatie 
zal een eerste beeld kunnen geven, maar om accuratere resultaten te verkrijgen, is 
onvermijdelijk een impactevaluatie op langere termijn nodig. Bovendien zal uiteindelijk 
toch een stap verder gegaan moeten worden en ook de gebruiksvriendelijkheid en 
kosteneffectiviteit mee betrokken moeten worden in de evaluatie van predictive policing. 

 4.2 Gebruiksvriendelijkheid

Uit de resultaten van de reeds gepubliceerde evaluatiestudies bleek al dat de manier 
waarop gebruik gemaakt wordt van de voorspellingen een bepalende factor is in de uit-
eindelijke effectiviteit van predictive policing. Duidelijke communicatie en het betrekken 
van korpsleiders en politieagenten in het dataverzamelingsproces, de implementatie en 
evaluatie van predictive policing is daarom belangrijk. Indien zij niet achter het gebruik 
van predictive policing staan, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de voorspellingen niet 
genoeg ingebed zijn in de realiteit of overbodig (Tchekmedyian, 2016), zal er uiteindelijk 
niet voldoende of correct gebruik van gemaakt worden. 

Bovendien heeft predictive policing een interdisciplinair karakter: het vereist samenwer-
king tussen verschillende geledingen en verschillende achtergronden of specialisaties. 
De complexe modellen van predictive policing vereisen bijvoorbeeld een statistisch 
specialist die niet noodzakelijk de praktische ervaring van de agenten op het terrein 
heeft, en dus baat heeft bij feedback vanuit dat niveau. Ook zal een werkwijze voor het 
aanleveren van de voorspellingen zelf voorzien moeten worden: de kaarten kunnen 
bijvoorbeeld bekeken worden door een analist die vervolgens de agenten brieft of de 
kaarten kunnen meteen toegankelijk zijn voor iedere agent. In het eerste geval kunnen 
de agenten vragen stellen over de kaarten aan de analist, in het tweede geval kunnen 
zij de kaarten zelfstandig raadplegen.

Concreet kunnen focusgroepen ingezet worden om feedback te krijgen van het poli-
tiepersoneel dat uiteindelijk betrokken zal zijn bij het gebruik van predictive policing. 
Dit gaat zowel om de politieagenten die op het terrein zullen werken op basis van 
de voorspellingen, als de korpsleiders en het ondersteunend personeel (analisten, 
databasebeheerders, …) dat mee zal instaan voor de goede technische werking. Een 
focusgroep is een klein groepsgesprek waarbij de deelnemers hun mening en feedback 
kunnen geven, ideeën kunnen aanreiken en discussiëren over een specifiek onderwerp. 
Op deze manier kan gericht feedback gevraagd worden, wordt het politiepersoneel 
zelf ook betrokken en kan bovendien rekening gehouden worden met de specifieke 



Wim Hardyns en Anneleen Rummens

204 CPS 2018-3, nr. 48

prioriteiten en het specifieke profiel van het politiekorps. Initieel kan dit kleinschalig 
gehouden worden, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de eigenlijke implementatie van 
predictive policing. 

Deze focusgroepen vinden best meermaals plaats, bijvoorbeeld vóór de implementatie 
van predictive policing, op regelmatige basis tijdens de testfase (bijvoorbeeld om de 
twee maanden) en na de testfase. Eens geïmplementeerd, is het bovendien raadzaam 
om dit verder uit te breiden tot een procesevaluatie. Via een procesevaluatie kan op een 
systematische manier worden nagegaan of de implementatie volgens plan verloopt, hoe 
de verschillende actoren dit proces ervaren en waar er zich nog problemen voordoen. 

 4.3 Kosteneffectiviteit

Zoals eerder vermeld, steunen veel toepassingen van predictive policing op complexe 
statistische modellen. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van predictive policing 
bijkomende kosten met zich zal meebrengen, bijvoorbeeld om een statistisch analist 
aan te nemen. De vraag is dan ook of die kosten terugverdiend kunnen worden door 
een grotere effectiviteit ten opzichte van de huidig manier van werken. Kosteneffecti-
viteit werd tot nog toe enkel getest in het Shreveport experiment, waarbij bleek dat de 
kostenafweging inderdaad in het voordeel van predictive policing was, hoewel er geen 
significant effect op de criminaliteitscijfers werd vastgesteld. 

Concreet kan kosteneffectiviteit dus geëvalueerd worden door middel van een kosten-
baten- of kosteneffectiviteitsanalyse. Een kosten-baten- of kosteneffectiviteitsanalyse 
vergelijkt de sterktes en de zwaktes van een interventie ten opzichte van de kosten en 
biedt zo bijkomende context om de effectiviteit van predictive policing te evalueren. 
De nodige kosten die gemaakt moeten worden, worden vergeleken met de winst die 
gemaakt wordt op basis van de resultaten die de interventie bereikt. Dit kan door ofwel 
te bepalen hoe sterk de kosten stijgen naarmate de resultaten verbeteren (kosten-baten) 
ofwel door een geldwaarde te koppelen aan de uitkomst (kosteneffectiviteit). In dit geval 
zal dit dus voornamelijk gaan om kostenbesparing voor de maatschappij die gepaard 
gaat met een daling in criminaliteit en de kostenbesparing voor de politie door het 
efficiënter inzetten van middelen en personeel. 

Een dergelijke kosteneffectiviteitsanalyse heeft als groot voordeel dat twee verschil-
lende methoden (in dit geval hotspotanalyse en predictive policing) op een objectieve 
manier rechtstreeks met elkaar vergeleken kunnen worden op basis van effectiviteit 
en de kosten die gemaakt moeten worden om een bepaald niveau van effectiviteit te 
behalen. De moeilijkheid van een dergelijke analyse ligt voornamelijk in het bepalen 
van de geldwaarde van de gewenste uitkomst en de complexe berekening die daarmee 
gepaard gaat. 

 5. Conclusies

Predictive policing is in opmars. Zowel in de VS als in Europa wordt predictive poli-
cing door meer en meer politiekorpsen toegepast. Op dit moment zijn er echter nog 
maar weinig gepubliceerde wetenschappelijke evaluatiestudies, waaronder slechts drie 
veldexperimenten. Slechts een van deze drie, het experiment in Los Angeles, vond een 
significant effect op de criminaliteitscijfers ten opzichte van klassieke hotspotanalyse. 
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De andere studies, in Chicago en Shreveport, vonden geen significant effect. In beide 
gevallen wijzen de auteurs op belangrijke problemen bij de implementatie en het gebruik 
van predictive policing door de politie. Deze studies tonen aan dat er nog verschillende 
aandachtspunten zijn waarmee rekening gehouden moet worden bij een eventuele 
implementatie van predictive policing, met name dat korpsleiders en politieagenten 
degelijk geïnformeerd dienen te worden over predictive policing, zowel aangaande de 
mogelijkheden als de beperkingen, en zoveel mogelijk betrokken dienen te worden bij 
de eigenlijke implementatie. 

Gezien het tot nu toe grotendeels ontbreekt aan sterk wetenschappelijk bewijs voor de 
effectiviteit van predictive policing, hoeft het niet te verbazen dat predictive policing 
sceptisch onthaald wordt door sommige auteurs (Moses & Chan, 2016; Schuilenburg, 
2016) en in bepaalde media. Zo wordt er gewezen op mogelijke juridische en praktische 
problemen bij het verzamelen van de nodig data en bij het gebruik van de voorspellingen 
door de politie. Om tegemoet te komen aan deze kritieken, zou geleerd kunnen worden 
uit andere domeinen die een gelijkaardig vraagstuk kennen. In biomedisch onderzoek 
en econometrie heeft men bijvoorbeeld al langer ervaring met het gebruik van big data. 

Op dit moment zijn er (te) weinig evaluatiestudies die aandacht hebben voor de effecti-
viteit van predictive policing op het terrein. Deze studies variëren bovendien weinig in 
context; zo zijn er op dit moment bijvoorbeeld geen veldexperimenten die plaatsvonden 
in Europa. Er is dus nood aan meer, en onafhankelijke, evaluatiestudies om correcte 
uitspraken te doen over de effectiviteit van predictive policing. Bij het evalueren dient 
men rekening te houden met verschillende deelaspecten zoals het effect op criminaliteit, 
de gebruiksvriendelijkheid en de kosteneffectiviteit. Deze aspecten kunnen apart, maar 
ook gecombineerd of gefaseerd geëvalueerd worden. Met deze bijdrage wilden we het 
belang van evaluatie onderstrepen en hebben we een model voorgesteld dat als handvat 
kan dienen bij toekomstige veldexperimenten in dit domein. 
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De bevoegdheid tot het uitvoeren van een identiteitscontrole is een vaak toegepaste politie-
praktijk. Identiteitscontroles worden geacht bij te dragen aan het opsporen en bestrijden van 
criminaliteit (gerechtelijke controle) of het handhaven van de openbare orde (bestuurlijke 
controle). Echter, diverse studies in het buitenland toonden reeds aan dat deze controles als zeer 
ingrijpend worden ervaren door de burger en weinig effect hebben op de gepleegde criminaliteit. 
Zo zou slechts 5 à 15% van het totale aantal identiteitscontroles leiden tot een proces-verbaal. 
Veeleer beschadigen ze de bestaande relaties tussen politie en bepaalde bevolkingsgroepen, in het 
bijzonder etnische minderheden. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vormden 
de zogenaamde ‘stops and searches’ (of stops and frisks) geregeld de lont in het kruidvat voor 
het ontstaan van rellen en straatprotesten. In het VK leidde dit uiteindelijk tot invoering van 
de Police and Criminal Evidence Act (PACE) waardoor identiteitscontroles voortaan netjes 
moeten geregistreerd worden in een nationale gegevensbank, en de burgers recht hebben op 
een bewijs van registratie na te zijn gecontroleerd. Ook in België, duikt het debat nu en dan 
op in de media. Rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch maakten 
meermaals melding van gewelddadig of discriminerend gedrag van de Belgische politie tijdens 
controles en terreurbestrijdingsoperaties. Ondanks de steeds toenemende aandacht voor het 
onderwerp, is er momenteel nog steeds te weinig informatie voor handen om de bovenstaande 
aannames te kunnen toetsen en binnen een juiste context te plaatsen.

Dit artikel tracht de lezer een meer diepgaand inzicht te geven in de huidige discussie over 
de praktijk van identiteitscontroles. Meer specifiek, richten we ons op het vraagstuk van de 
registratie van identiteitscontroles. Het artikel steunt op een literatuuronderzoek waarbij er 
een korte sprong wordt gemaakt naar de empirie. 

 1. Inleiding

Het uitvoeren van identiteitscontroles is vandaag de dag een vaak toegepaste politie-
praktijk. Dit blijkt zowel in België het geval (Comité P, 2006), als in andere landen zoals 
Engeland (Delsol & Shiner, 2015), de Verenigde Staten (Morrow, White, & Fradella, 
2017), Schotland (Murray, 2014), Frankrijk (Lévy & Jobard, 2010) en Duitsland (Hunold, 

1 Doctoraal onderzoekster, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit 
Brussel. 

2 Hoofddocent, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel.
3 Hoofddocent, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel. 
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Oberwittler, & Lukas, 2016). In dit opzicht verwijzen we naar de ‘punitive turn’ die zich 
begin 21ste eeuw voordeed in de westerse wereld (Muncie, 2008; Wacquant, 2008). Vol-
gens Ratcliffe (2008, p. 5) leidden gefaalde handhavingsacties en grootse terreurdaden, 
zoals onder meer 9/11, tot de creatie van een risicomaatschappij waarin doemdenken 
en angst op de voorgrond kwamen te staan. Naast het verstrengen van de reactie op 
criminaliteit, onder meer door technieken zoals ‘three strikes and you’re out’ en ‘zero 
tolerance policing’ (Jones & Newburn, 2006), werd ook de creatie van veiligheid en 
zekerheid naar voor geschoven als antwoord op de huidige problematiek (Beck, 1992, p. 
45). De praktijk van identiteitscontroles bleek perfect ingang te vinden in deze nieuwe 
tijdsgeest (Clarke, 2006; Jones, 2014). Zo stellen Shiner & Delsol (2015): “increases in 
stop and search are located within a general ‘toughening of crime control’” (p. 31). Binnen 
politiemiddens ontstond het idee dat het veelvuldig uitvoeren van identiteitscontroles 
in buurten die gekenmerkt worden door een groot aantal misdrijven, bijdraagt tot het 
bestrijden van de criminaliteit (Braga, Papachristos, & Hureau, 2012). Dit laatste wordt 
ook wel ‘hot spot policing’ genoemd (Perry, et al., 2013). 

Er mag echter niet vergeten worden dat er bij een identiteitscontrole altijd een tweede 
partij aanwezig is, met name de burger. Diverse onderzoeken toonden reeds aan 
dat burgers identiteitscontroles op verschillende wijzen ervaren. (Quinton, Bland, 
& Miller, 2000; Alpert, MacDonald, & Dunham, 2005; FRA, 2010). Volgens Fagan 
en Davies (2000) en Medina Ariza (2014) zouden welbepaalde bevolkingsgroepen de 
dupe worden van een overmatige politie-aandacht, cf. overpolicing. In dit opzicht stelt 
Çankaya (2015) dat zij die niet behoren tot de ‘meerderheidspopulatie’ maar al te snel 
gereduceerd worden tot ‘the other’ en aanschouwd worden als afwijkend, waardoor 
een grote mate van surveillance ten aanzien van die groep personen gepast lijkt. De 
‘meerderheidspopulatie’ daarentegen zou volgens een onderzoek van Shiner (2006) 
haar gehele levensloop nauwelijks of zelfs niet in contact komen met politie, laat staan 
zich moeten onderwerpen aan controles. 

De wet zelf speelt hier volgens diverse stemmen een rol in (Bridges, 2015; Meerschaut 
& De Hert, 2007). Niet alleen in België, maar ook in de andere reeds vernoemde landen 
zijn de wettelijke toepassingsvoorwaarden om over te gaan tot een identiteitscontrole 
te vaag geformuleerd. Onderzoekers, zoals Bradford en Loader (2016) en Sanders en 
Young (2008), stellen dat de wetgever op die manier maar al te gemakkelijk de deur heeft 
opengezet naar willekeurig politieoptreden waarvan voornamelijk etnische minderheden 
de dupe zouden zijn. In dit geval zou er sprake zijn van etnisch profileren.

De meeste onderzoeken naar identiteitscontroles en etnisch profileren zijn afkomstig 
uit het Verenigd Koninkrijk, Schotland en de Verenigde Staten. Deze politiebevoegdheid 
wordt daar ook wel respectievelijk ‘stop and search’ en ‘stop and frisk’ genoemd. Allemaal 
werden ze in het verleden geconfronteerd met grootse volksopstanden ten gevolge van 
deze politiepraktijk (Miller, Bland, & Quinton, 2001; Lacoe & Sharkey, 2016). Dit alles 
leidde tot de wettelijke verankering van een registratieplicht (Bridges, 2015). 

Wat meer specifiek België betreft, is het niet verkeerd om te stellen dat wij nog een 
lange weg te gaan hebben. Etnisch profileren werd recentelijk in ons land wel al in 
beperkte mate bediscussieerd (La Ligue des Droits de l’Homme, 2017; Amnesty Inter-
national, 2017) en zowel beschrijvend als exploratief bestudeerd (Vanassche & Verhage, 
2015; Janssens & Forrez, 2015; Breuls, 2015), maar meer gericht onderzoek naar de 
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praktijk van identiteitscontroles in haar geheel (haar effectiviteit en functie binnen het 
‘crimefightingsmodel’, de eventuele discriminatoire toepassing ervan, de stappen die 
doorlopen worden, etc.) is, met uitzondering van het beschrijvende artikel geschreven 
door Meerschaut en De Hert (2007) en het pas uitgebrachte onderzoeksrapport van 
Amnesty International (2018), onbestaand. Het feit dat er bij ons geen wettelijke regis-
tratieverplichting bestaat en wij dan ook niet over systematische statistische gegevens 
beschikken, zijn hier – met grote waarschijnlijkheid – oorzaken van.

Via dit artikel willen we de lezer een zicht bieden op de bestaande discussies rondom 
de praktijk van identiteitscontroles en de registratie ervan. We baseren ons daarvoor 
grotendeels op inzichten afkomstig van onderzoek uit het buitenland en sluiten af met 
een korte verwijzing naar de eerste resultaten van een lopend FWO-onderzoek. 

 2. ‘Reasonable suspicion’: what’s in a name?

Wanneer we de wettelijke kaders omtrent de ‘stop and search’/’stop and frisk’ bevoegd-
heden erbij nemen, dan valt de term ‘reasonable suspicion’ meteen op. Zo stelt Code A 
bij de Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) die geldt in Engeland en Wales, 
het volgende: “Reasonable grounds for suspicion is the legal test which a police officer must 
satisfy before they can stop and detain individuals or vehicles to search them” (p. 5). Het 
Amerikaanse Supreme Court stelt dan weer dat “the police can stop and briefly detain a 
person for investigative purposes if the officer has a reasonable suspicion supported by articulable 
facts that criminal activity is afoot” (United States vs. Sokolow, 1989). Dat die redelijke 
gronden een cruciale rol spelen in de toepassing van de bevoegdheid, is met andere 
woorden onomstotelijk. 

Het grote probleem echter, is dat in geen enkel wettelijk kader staat omschreven wat telt 
als ‘reasonable suspicion’ (Meerschaut & De Hert, 2007; Greenawalt, 2014). Daarnaast is 
het ook niet duidelijk op basis van welke elementen zo een vermoeden precies gevormd 
kan worden (Qureshi & Farrell, 2006). Er wordt wel vermeld dat het moet gaan om 
objectieve feiten (voor VK zie Police and Criminal Evidence Act CODE of practice A, 
art. 2.2.; voor VS zie Terry v. Ohio, 1968, art. 21), maar daar blijft het bij. Volgens Gau 
& Brunson (2010) bekomt de politie daardoor een ruime discretionaire macht. Immers, 
politie-inspecteurs bepalen zelf in grote mate of er al dan niet een redelijk vermoeden 
aanwezig is en of een controle bijgevolg uitgevoerd wordt.

Vele onderzoekers, waaronder Miller, Bland en Quinton (2000), Meerschaut en De 
Hert (2007) en Morrow, White en Fradella (2017) hebben reeds hun bezorgdheden 
geuit bij het niet nader omschrijven van het reasonable suspicion criterium, daar dit 
naar hun opinie politie-inspecteurs onvoldoende leidt in hun dagdagelijkse praktijk 
en het verschillende risico’s met zich meebrengt. Zo bestaat allereerst het gevaar dat 
politieambtenaren te ‘losjes’ omspringen met de bevoegdheid en bijgevolg controles 
gaan toepassen in situaties waarin er niet echte sprake lijkt te zijn van een ‘redelijk 
vermoeden’ van criminaliteit of overlast. Diverse studies lijken alvast het bestaan van 
dergelijke trend aan te tonen. Van de 115 staande houdingen die Gould en Mastrofski 
(2004) geobserveerd hebben, bleek na een analyse maar liefst 30% onconstitutioneel: 
er was geen wettelijke basis aanwezig die de controle kon rechtvaardigen. Daarnaast 
wees een survey uitgevoerd door Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC) 
in 2013 uit dat circa 27% van de 8700 geregistreerde controles uitgevoerd werd zonder 
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het bestaan van ‘reasonable suspicion’. Verder menen bovenstaande onderzoekers 
nog dat het niet nader omschrijven van het criterium, discriminatie en willekeur in de 
hand zou werken. Vooral discriminatie op basis van iemands ras, etnische afkomst, 
nationaliteit en/of huidskleur, ook wel etnisch profileren genoemd, komen ter sprake 
(Medina Ariza, 2014). 

 3. Ethnic profiling: ja, nee, misschien?

Over de wijze waarop etnisch profileren precies omschreven dient te worden, blijkt 
de wetenschapswereld het niet altijd even eens met elkaar te zijn (Goodey, 2006). Zo 
beschrijven Dekkers en van der Woude (2014, p. 66) een tweespalt in de literatuur: 
sommige onderzoekers spreken pas van etnisch profileren indien etniciteit het enige 
persoonskenmerk is op basis waarvan een persoon gediscrimineerd wordt (zie Gross en 
Livingston, 2002), terwijl anderen de term reeds zouden gebruiken bij discriminatie op 
basis van meerdere persoonskenmerken, waaronder etniciteit (zie Cochran en Warren, 
2012). De eerste groep houdt geen rekening met situationele factoren, de tweede wel. 
In navolging van Mac Donald (2001) noemen zij dit respectievelijk ‘hard’ en ‘zacht’ 
profileren. Over de vraag of de politie zich al dan niet engageert in etnisch profileren, 
geldt hetzelfde: de resultaten afkomstig uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek 
blijken erg heterogeen en soms zelfs contradictorisch te zijn. 

Een studie uitgevoerd door Alpert, Macdonald en Dunham (2005) naar het proces van 
‘decision making’ door politie-inspecteurs gedurende ‘stop and search’ toonde aan dat de 
etniciteit waarover een burger beschikt een invloed heeft op de creatie van wantrouwen. 
Zo bleken etnische minderheden sneller dan blanke burgers wantrouwen op te wekken 
bij de inspecteurs. Wel stelden de onderzoekers vast dat etniciteit geen rol meer bleek te 
spelen bij de uiteindelijke beslissing om over te gaan tot een controle. Quinton, Bland 
en Miller (2000) observeerden in hun onderzoek daarentegen wel een gering aantal 
situaties waarin de etniciteit van de betrokkene een rol bleek te spelen in de keuze 
van politieambtenaren om over te gaan tot een controle. Wel geven de onderzoekers 
er meteen bij te kennen dat hun bevindingen absoluut niet gegeneraliseerd mogen 
worden, aangezien ze dergelijke discriminatoire handelingen slechts bij een zeer kleine 
minderheid politie-inspecteurs konden opmerken. Verder toonde de studie van Medina 
Ariza (2014) aan dat personen afkomstig uit een etnische minderheidsgroep vaker 
gestopt worden door de politie dan personen afkomstig uit de meerderheidspopulatie. 
Onderzoek van Lundman en Kaufman (2003) naar verkeerscontroles stootte op gelijkaar-
dige resultaten. Via de afname van zelfrapportages konden de onderzoekers vaststellen 
dat personen met een etnische minderheidsstatus aangaven vaker gestopt te worden 
door politie. Bovendien gaven zij ook menigmaal aan geconfronteerd geweest te zijn 
met onbeschoft en agressief politiegedrag. 

Alhoewel bovenstaande studies, sommige meer dan andere, aantonen dat etniciteit 
en huidskleur een rol spelen bij ‘stop and search’, bestaan er ook onderzoeken die het 
tegendeel menen te beweren. 

Volgens de studie van Qureshi en Farrell (2006) maakt de politie zich niet schuldig aan 
etnisch profileren. Wel dient vermeld te worden dat de gegevens via een vragenlijst 
verzameld werden en het bijgevolg te verwachten valt dat politieambtenaren niet zo 
maar gaan prijsgeven iemand te controlen omwille van diens etnische afkomst of 
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huidskleur. Er dient dan ook rekening te worden gehouden met sociale wenselijkheid 
wanneer men de resultaten in beschouwing neemt. Toch hebben onderzoeken reeds 
aangetoond dat politieambtenaren, alhoewel zij dit ten stelligste ontkennen, raciaal 
gebiased kunnen denken. Het vaker stoppen van bepaalde etnische groepen, omdat 
dankzij ervaring geweten is dat zij sneller overgaan tot criminaliteit, is een voorbeeld 
van een raciaal gemotiveerde beslissing. Echter, ook dergelijke stereotype denkpatronen 
kwamen Qureshi en Farrell in hun onderzoek niet tegen. Ook Coviello en Persico (2015) 
bleken over het algemeen, dan wel via een kwantitatieve onderzoeksmethode, geen 
etnisch profileren bij de politie te kunnen ontwaren. Alhoewel er in enkele Amerikaanse 
buurten sprake was van een raciale bias in het werk van de betrokken politie-inspecteurs, 
bleek dit in de overgrote meerderheid van de bestudeerde districten helemaal niet 
het geval. Bovendien bleken hun resultaten, voor de kleine groep buurten waarin 
etnisch profileren aanwezig zou zijn, niet significant te zijn. De algemene conclusie 
van hun onderzoek luidde bijgevolg dat etniciteit en/of huidskleur geen rol spelen bij 
de uitvoering van politiecontroles. 

 4. Invoering van een registratieplicht als antwoord op een legitimiteitscrisis

Controverse omtrent etnisch profileren en identiteitscontroles is niet iets eigen aan het 
jaar 2018. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kennen immers beide een 
nogal controversiële geschiedenis wat betreft de bevoegdheid tot het uitvoeren van een 
identiteitscontrole (Miller, 2010; Lacoe & Sharkey, 2016). Verschillende ophefmakende 
gebeurtenissen en beschuldigingen omtrent etnisch profileren en discriminatie leidden 
tot een politionele legitimiteitscrisis die uitmondde in de wettelijke verankering van 
een registratieplicht (Delsol & Shiner, 2006). 

 4.1 Engeland

Begin jaren ’80 stond Engeland in rep en roer door de ‘Brixton Riots’ (Lea, 2003). Politie-
inspecteurs kregen in het kader van de operatie Swamp de opdracht intensief controles 
uit te voeren in een welomlijnd territoriaal gebied (Miller, Bland, & Quinton, 2001). Meer 
dan de helft van de gecontroleerde personen, beschikte over een getaande huidskleur 
(Qureshi & Farrell, 2006). Diverse etnische minderheidsgroeperingen beschuldigden 
de politie van racisme en besloten op agressieve wijze te protesteren (Lea, 2003). 

Volgens het rapport van de aangestelde onderzoekscommissie was het onbetwistbaar dat 
de toenmalige Britse politiekorpsen etnische minderheden discrimineerden (Bridges, 
2015). De aanbevelingen die de commissie deed, hadden betrekking op het geven van 
training aan politiepersoneel, het aanwerven van etnische minderheden bij de politie 
en de implementatie van een registratieplicht (Pantazis & Pemberton, 2009; Strickland, 
2014). Het bleef echter bij woorden in plaats van daden, vermits bijna geen enkele van 
deze aanbevelingen toen tot uiting kwam (Delsol & Shiner, 2006). Wel werd in 1984 
een nieuw regulerend kader gecreëerd, met name de Police and Criminal Evidence 
Act (PACE), waarin het ‘reasonable suspicion’ criterium als waarborg tegen excessieve 
politiemacht en een registratieplicht werden verankerd (Shiner & Delsol, 2015). Wel 
betrof het een ietwat ‘voorzichtige’ registratieverplichting, vermits enkel de stops die 
leidden tot een fouille geregistreerd dienden te worden en niet nader bepaald was welke 
informatie precies bijgehouden moest worden (Bridges, 2015).
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In 1993 kwam het Britse politiewezen wederom in een slecht daglicht te staan, vermits 
zij er niet in slaagde een racistisch gedreven moord te bestraffen (Miller, 2010). Volgens 
Macpherson (1999), die het onderzoek naar de mislukte poging tot handhaving leidde, 
kon de oorzaak van het falen van de politie gevonden worden in “a combination of profes-
sional incompetence, institutional racism and a failure of leadership by senior officers” (p. 365). 
Macpherson wees naar aanleiding van dit incident nogmaals op de nood aan registratie 
(Miller, Bland, & Quinton, 2001) en dit met succes, aangezien in 2004 de verplichting 
tot het registreren van identiteitscontroles uitgebreid werd tot alle identiteitscontroles 
en niet louter zij die uitmonden in een fouille. Ook werd nader omschreven welke 
gegevens precies geregistreerd dienden te worden (Bridges, 2015).4

 4.2 De Verenigde Staten

In de Verenigde Staten begon de heisa wat vroeger, met name in 1968 met de zaak 
Terry vs. Ohio. Een Amerikaanse inspecteur botste gedurende zijn patrouilledienst op 
enkele mannen die zich – naargelang zijn opinie – erg verdacht gedroegen (White & 
Fradella, 2016, p. 2). Zo gaf hij onder meer te kennen dat ze geen oogcontact met hem 
maakten en meerdere naar de etalage van een winkel keken zonder de winkel zelf ook 
maar één keer binnen te gaan. De inspecteur vermoedde dat de mannen een diefstal 
aan het voorbereiden waren en stapte naar hen toe (Saleem, 1997). De mannen bleken 
geen geldige reden voor hun aanwezigheid te kunnen bieden met als gevolg dat de 
inspecteur één van de verdachten begon te fouilleren. Hij vond een wapen in de jaszak 
van de man waardoor deze laatste, ook wel Terry genaamd, achteraf veroordeeld werd 
voor het verhelen van een vuurwapen (White & Fradella, 2016, p. 2). 

Terry besloot nadien de zaak voor het Amerikaans Hooggerechtshof te brengen, omdat 
naar zijn mening de fouille zonder wettelijke basis werd uitgevoerd (Meares, 2014). 
De toenmalige Uniform Arrest Act uit 1942 liet politie-inspecteurs toe “to stop and 
frisk a person in public for weapons if there was reasonable ground to suspect that the person 
was involved in a crime and posed a danger to the public” (Saleem, 1997, p. 456). Volgens 
Terry was er in het gehele verhaal geen gegronde ‘reasonable ground’ aanwezig en 
werd hij onder meer geviseerd omwille van zijn getaande huidskleur (Maclin, 1998). 
Het Amerikaanse Supreme Court besliste uiteindelijk dat de inspecteur op legitieme 
wijze was overgegaan tot de fouille, des te meer omdat er wel degelijk een dodelijk 
wapen werd teruggevonden (Meares, 2015). Wel gaf het gerechtshof toe de toenmalige 
standaard onvoldoende duidelijk te vinden en besliste ze om de vereiste van ‘reasonable 
suspicion’ in te voeren in amendement vier van het wettelijk kader (Greenawalt, 2014). 
Er werd vastgelegd dat ‘reasonable suspicion exists when there are articulable factors or 
circumstances which would lead a reasonable person to suspect that a crime has been, is 
being or will be committed – a standard of proof lower than probable cause but higher than a 
mere hunch’ (Goel, Rao, & Shroff, 2016, p. 366). In navolging van deze hele heisa werd 
in 2003 beslist om de registratieplicht in te voeren5 (Rosenfeld & Fornango, 2017).

4 De gegevens die sindsdien geregistreerd dienen te worden zijn de reden voor, het tijdstip en de locatie, de 
outcome van de controle en de etniciteit van de betrokken burger (zie Bradford en Loader, 2016).

5 Politie-inspecteurs actief in de VS zijn, net zoals in het VK, verplicht om de reden voor de controle, het tijdstip 
en de locatie, de etnicteit van de burger en de outcome van de tussenkomst via een ‘stop and frisk form’ te 
registreren en achteraf een kopie hiervan beschikbaar te stellen aan de betrokken burger (zie Goel, Rao, en 
Shroff, 2016). 
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 4.3 Schotland

Schotland bleef lange tijd gespaard van enig controverse. Alhoewel er periodiek hier 
en daar protesten waren tegen het optreden van de politie (zoals bijvoorbeeld in 1989 
na de moord op Axmed Abbukar Sheekh) (Murray & Harkin, 2017), was het pas na de 
publicatie van een onderzoek in 2014 (Murray, 2014) dat er meer reactie kwam vanuit 
de media en politieke kringen. Uit het rapport bleek dat er in Schotland maar liefst 
vier keer meer stops and searches uitgevoerd werden dan in Engeland en Wales, dat 
de meeste van deze searches niet op wettelijke grond gebaseerd waren6 en dat vooral 
kinderen en jongeren geviseerd werden. 

De vele reacties op het rapport leidden tot het oprichten van een onafhankelijk advies-
orgaan in 2015 dat de hele Schotse stop and search praktijk onder de loep nam. De 
Schotse wetgever volgde de aanbevelingen van dit adviesorgaan, schafte stops and 
searches die niet uitgevoerd werd op basis van wettelijke gronden, af en voerde de 
Code of Practice on the exercise by Constables of Power of Stop and Search of the Person 
in Scotland in (Murray & Harkin, 2017). Deze Code bepaalt de regels voor wanneer 
de politie een stop and search mag gebruiken, op welke manier deze moet worden 
uitgevoerd en welke gegevens geregistreerd moeten worden. Ook de informatie die de 
politieofficieren moeten meedelen aan de gecontroleerde persoon wordt erin vermeld 
(Scottish Government, 2017).

 5. Perverse effecten van registratie

Het registreren van identiteitscontroles en de etniciteit van burgers blijft voor veel 
commotie en debat zorgen. In de literatuur kunnen er zowel pro- als contra-argumenten 
voor gevonden worden (van der Leun, et al., 2013). Volgens The Home Office vormt 
het registreren van iemands etniciteit een hefboom voor positieve veranderingen in 
het debat rondom etnisch profileren en zorgt het voor een grotere transparantie en het 
opnemen van verantwoordelijkheid binnen politiemiddens (Delsol & Shiner, 2006). 
Bovendien kan het leiden tot het empoweren van de burger, vermits laatstgenoemde 
een kopie krijgt van het ingevulde registratieformulier en dan ook over een vorm van 
‘bewijs’ beschikt indien hij/zij een klacht tegen de politie wilt indienen (Eijk, Holman, 
& Lamboo, 2012). Zo stellen Cao en Huang (2000) dat burgers vaak geen klacht tegen 
politie durven in te dienen omwille van een te groot machtsverschil en de angst niet 
geloofd te worden. Met een tastbaar bewijs, zoals het registratieformulier, verandert 
dit mogelijks. 

Toch wijzen verschillende onderzoekers op de negatieve kanten van etnische registratie. 
Door iemands etnische origine op te slaan in databanken, verruimt eerst en vooral de 
toegang van de publieke sector tot nog meer privacygevoelige gegevens (Meerschaut & 
De Hert, 2007). Daarnaast kan het ook nefaste gevolgen hebben. Immers in plaats van 
gevictimiseerde groepen aan te duiden, kan dergelijke registratiepraktijk ertoe leiden 
dat vaak gecontroleerde bevolkingsgroepen aanschouwd worden als ‘probleemgroepen’ 
en bijgevolg de overtuiging groeit dat zij aan aangepaste veiligheidsmaatregelen onder-
worpen dienen te worden (van der Leun & van der woude, 2014). 

6 Voor het invoeren van de Code of Practice on the exercise by Constables of Power of Stop and Searches of 
the Person in Scotland in 2017 mochten politieofficieren een niet op wettelijke gronden gebaseerde stop and 
search uitvoeren op basis van mondelinge toestemming.
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Farrel et al. (2004) roepen onderzoekers dan ook op om statistieken waarin de etnische 
origine van burgers opgenomen wordt, kritisch te benaderen. Volgens de auteurs 
betekent het immers in geen geval dat etnische verschillen in de ‘stop and search’ cijfers 
automatisch aantonen dat de politie etnisch profileert. Zo toonden diverse onderzoeken 
reeds aan dat politie-inspecteurs, alhoewel de verplichting bestaat, niet alle identiteits-
controles die zij uitvoeren, registreren (Ridgeway, 2006; Weisburd, Telep, & Lawton, 
2014). Er bestaat met andere woorden een dark number waarop de statistieken geen zicht 
bieden. Vervolgens is het ook zo dat de optredende inspecteur bepaalt welke etniciteit 
hij/zij toeschrijft aan de verdachte (Pantazis & Pemberton, 2009). Politie-inspecteurs 
kunnen vragen aan de betrokken burger hoe hij/zij zichzelf etnisch definieert, maar 
kunnen ook even goed zelf de beslissing voor hem/haar nemen. Op die manier worden 
er in de statistieken etnische categorieën gecreëerd die mogelijks geen weerspiegeling 
zijn van de reële praktijk. 

 6. Identiteitscontroles als (gebrekkig?) strijdmiddel tegen criminaliteit en 
terreur

Alhoewel men via het registreren van identiteitscontroles voornamelijk het bestaan 
van etnisch profileren wou onderzoeken, werd het ook mogelijk om de effectiviteit 
van de politiepraktijk na te gaan, vermits de outcome van de controles (strafrechtelijk 
gevolg of niet) eveneens werd opgeslagen. Wanneer men de effectiviteit van een poli-
tiebevoegdheid tracht te bestuderen, mogen de doelen die deze bevoegdheid voor ogen 
heeft, niet uit het oog verloren worden. Zo meent Delsol (2015): “Establishing whether 
stop and search is effective depends on what effects or purpose it is intended to have” (p. 80). 
Uit voorafgaande delen is gebleken dat – wettelijk gezien – identiteitscontroles geacht 
worden criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Een mogelijkheid om de effectiviteit van identiteitscontroles in het licht van crimi-
naliteitsbestrijding te bestuderen, is via het gebruik van de ‘arrestatieratio’, oftewel 
het aandeel van het totale aantal uitgevoerde identiteitscontroles dat resulteert in een 
arrestatie (Goel, Rao, & Shroff, 2016). In het VK publiceert The Home Office, een 
gouvernementele organisatie verantwoordelijk voor veiligheid, strafrecht en immigratie, 
jaarlijks de verzamelde ‘stop and search’ gegevens (Delsol & Shiner, 2006). Uit haar 
meest recente cijfers blijkt dat van de 386 474 aan een identiteitscontrole onderworpen 
burgers in Engeland en Wales, 15,7% (oftewel 60 517 burgers) achteraf gearresteerd 
werd (The Home Office, 2016). Voor Noord-Ierland ligt dit cijfer iets hoger: van de 5869 
uitgevoerde controles mondden er 964 uit in een arrestatie, wat leidt tot een ratio van 
16,4% (Police Service of Northern Ireland, 2017). 

In New York is het aantal stops and frisks spectaculair gedaald sinds 2011 (van 685 724 
stops in 2011 ging men naar 12 404 stops in 2016). Terwijl de arrestatieratio in de periode 
van 2004 tot 2012 steeds onder de 10% lag (Schneiderman, 2013; Lacoe en Sharkey, 
2016), bleek die in de eerste drie maanden van 2016 gestegen tot 20,5 % (NYCL, 2016). 
Toch mogen we uit deze cijfers niet zomaar concluderen dat de effectiviteit van de 
controles in NY toegenomen is. Ten eerste bleek uit onderzoek van Rayman (2013) dat 
vele politieambtenaren in de jaren 2000 vreesden voor sancties of belemmeringen van 
hun carrièremogelijkheden indien zij onvoldoende stops rapporteerden. Bovendien 
was het tot 2013 eerder ‘gemakkelijk’ om een stop te registreren: de politieagenten 
moesten een ‘UF-250’ formulier invullen dat zich beperkte tot het invullen van korte 
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velden en het aanvinken van een aantal checkboxen. Vanaf 2013 werd het ‘UF-250’ 
formulier uitgebreid met een open tekstvak waarin de agenten de uitgevoerde stops 
and frisks gedetailleerd moeten rechtvaardigen. Iedere agent is verplicht om dit te doen 
en dient achteraf een kopie ervan te overhandigen aan zijn/haar overste na elke shift 
(Mummolo, 2018), hetgeen de hele procedure toch omslachtiger maakt en de agent 
misschien sneller doet besluiten om geen formulier in te vullen. We kunnen ons hier 
dan ook de vraag stellen of de cijfers van New York een correcte weerspiegeling zijn van 
de realiteit en moeten dan ook oppassen om vergelijkingen te maken met bijvoorbeeld 
het Verenigd Koninkrijk. 

Het gebruik van de arrestatieratio als indicator voor het meten van de effectiviteit van 
‘stop and search’ praktijken, is echter niet zonder problemen. We hebben immers reeds 
gewezen op de onderzoeken die aantonen dat, alhoewel de verplichting bestaat, niet alle 
identiteitscontroles even systematisch geregistreerd worden (Ridgeway, 2006; Weisburd, 
Telep, & Lawton, 2014). Er gaan met andere woorden een heel aantal controles verloren 
waarop de statistieken geen zicht bieden. Daarnaast wijzen Goel, Rao en Shroff (2006) op 
de mogelijkheid dat bepaalde gecontroleerde personen wel degelijk betrokken waren in 
criminele activiteiten, maar de inspecteurs de situatie hebben kunnen oplossen zonder 
verdere strafrechtelijke reacties. Dit mogelijks om de grote administratieve werklast die 
gepaard gaat met het opstellen van PV’s, te omzeilen (Gilleir, 2013, p. 172). In dergelijke 
situaties worden de identiteitscontroles geregistreerd met als outcome ‘geen verdere 
strafrechtelijke reactie’, dus als negatief, terwijl ze wel degelijk geholpen hebben met 
het bestrijden van criminaliteit/overlast en dus een positief resultaat genereerden. Al 
het voorgaande in beschouwing genomen, kan de arrestatieratio volgens ons dan ook 
niet aanschouwd worden als een accurate weerspiegeling van de realiteit en dient deze 
indicator met een korrel zout te worden genomen wanneer men uitspraken wenst te 
doen over de effectiviteit van identiteitscontroles (Quinton, 2015). Desalniettemin, 
blijven de arrestatiecijfers volgens Delsol (2015) één van de meest gebruikte indicatoren 
voor het meten van de effectiviteit van stop and search, wegens de afwezigheid van 
andere bruikbare middelen.

Als we dan toch naar de bovenstaande geformuleerde arrestatieratio’s in het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten kijken, kan niet ontkend worden dat deze laag 
liggen, terwijl – zoals reeds aangetoond – de wetgevende kaders identiteitscontroles 
enkel toelaten mits een redelijk vermoeden van criminaliteit of overlast. Miller, Bland 
en Quinton (2000) concluderen dan ook dat een identiteitscontrole “has a minor role in 
detecting offenders for the range of all crimes that they address, and a relatively small role in 
detecting offenders for such crime that come to the attention of the police” (p. 22). 

 7. Belgische praktijk van identiteitscontroles: wie zoekt, die vindt nog niet

 7.1 ‘Reasonable suspicion’ in een Belgisch sausje gegoten

In België worden de identificatie en de identiteitscontrole van een persoon geregeld door 
twee wetteksten, met name art. 1 van het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003 betreffende 
identiteitskaarten en art. 34 van de Wet op het Politieambt (WPA). Art. 1 van het KB van 
25 maart 2003 betreffende identiteitskaarten stelt onder andere dat iedere Belg vanaf 
de leeftijd van 15 jaar zijn/haar identiteitskaart steeds op zak moet hebben en deze 
moet kunnen voorleggen bij elke vordering van de politie. De wettelijke basis voor een 



Inès Saudelli, Sofie De Kimpe en Jenneke Christiaens

218 CPS 2018-3, nr. 48

dergelijke identiteitscontrole ligt vervat in artikel 34 van de WPA. Dit wetsartikel stelt 
onder meer hoe lang de identiteitsstukken ingehouden mogen worden en gedurende 
welke tijdsduur iemand mag opgehouden worden die weigert of niet in staat is een 
bewijs te leveren voor zijn/haar identiteit. De wetgever laat de gecontroleerde persoon 
toe om de identiteit te bewijzen op eender welke manier. Dit betekent dat naast de 
identiteitskaart ook andere documenten kunnen worden voorgelegd. Wel is het zo 
dat een persoon die geen geldige identiteitskaart heeft of zijn/haar identiteitskaart 
niet bij zich heeft, een boete kan krijgen en de politie hiervoor een proces-verbaal kan 
opmaken. Wanneer gekeken wordt naar de toepassingsvoorwaarden, dan blijkt de 
wetgever verschillende situaties te benoemen waarin identiteitscontroles gerechtvaardigd 
zijn. Eerst en vooral is er de betrapping op heterdaad. Politieambtenaren moeten de 
identiteit controleren van burgers die strafbare feiten hebben gepleegd. Daarnaast 
mogen zij tevens overgaan tot een identiteitscontrole van burgers die een plaats wensen 
te betreden waarvan de openbare orde bedreigd wordt. In beide gevallen is er sprake van 
een reactieve identiteitscontrole: politieambtenaren gaan reageren op een evenement dat 
reeds plaatsvond. Artikel 34 WPA omvat daarnaast ook de proactieve identiteitscontrole. 
Het wetsartikel stelt dat politieambtenaren op proactieve wijze de identiteit van een 
persoon mogen controleren: 

“indien zij op grond van diens gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden 
van tijd of plaats redelijke gronden hebben om te denken dat hij/zij wordt opgespoord, 
dat hij/zij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij/zij de 
openbare orde zou kunnen verstoren of heeft verstoord” (Art. 34 WPA).

Wanneer deze zinsnede in beschouwing genomen wordt, valt op dat België eveneens 
gebruikmaakt van de notie ‘reasonable suspicion’. Noch de WPA, noch de Omzendbrief 
met betrekking tot de WPA geven duidelijk weer wat een gegronde reden kan zijn voor 
een identiteitscontrole (Meerschaut en De Hert, 2007). De Engelse en Amerikaanse 
situatie lijkt zich met andere woorden ook in ons land te nestelen. De vage en brede 
verwoording van het concept laat namens Meerschaut en De Hert (2007) nog een zekere 
ruimte tot interpretatie open en kan etnisch profileren daardoor niet vermeden worden. 

Nochtans bestaat er een uitgebreid internationaal en nationaal juridisch kader dat 
discriminatie ten allen tijden verbiedt. Op internationaal vlak zijn er een hele resem 
verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die de 
strijd voeren tegen elke vorm van discriminerende behandeling. Een expliciet verbod 
op discriminerende identiteitscontroles kan worden teruggevonden in de algemene 
aanbevelingen van het Comité van de Verenigde Naties inzake de Uitbanning van alle 
Vormen van Rassendiscriminatie (CERD).

Wat de Belgische wetgeving inzake discriminatie betreft, kunnen we naast een aantal 
bepalingen in de grondwet ook de Anti-racismewet van 1981 en de Anti-discriminatiewet 
van 2007 vermelden. Beide wetten moeten ook door de politie nageleefd worden, wat 
maakt dat een identiteitscontrole uitvoeren op basis van een persoonskenmerk, zoals 
huidskleur illegaal is. Ook art. 24 van de deontologische code van de politie bevestigt dat 
elke vorm van discriminatie verboden is. Tot slot is er nog de Omzendbrief bij de WPA 
van 2 februari 1993 die stelt dat identiteitscontroles niet willekeurig mogen gebeuren 
en dat een politieambtenaar een ‘gegronde politiële reden’ moet hebben om iemands 
identiteit te controleren. Toch blijft ook deze bewoording volgens Meerschaut en De Hert 
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(2007) te vaag (wat is immers een gegronde reden?) en maakt ze van politieambtenaren 
erg machtige actoren.

 7.2 Etnisch profileren in België

Ook in België hebben identiteitscontroles al op een zekere maatschappelijke en weten-
schappelijke belangstelling kunnen rekenen. De Valkeneer (1988) en Francis (2001) 
bespraken meer dan 15 jaar geleden reeds het staande houden en controleren van 
burgers door politie-inspecteurs in België. In 2007 verscheen een artikel van Meerschaut 
en De Hert over de wettelijke regulering van identiteitscontroles en twee jaar later 
vormde deze praktijk een (klein) onderdeel van de studie van Easton et al. (2009) naar 
de implementatie en uitvoering van community policing. Natuurlijk mogen we niet 
vergeten dat deze onderzoeken niet meer up-to-date zijn en moeten we rekening houden 
met veranderingen die de praktijk mogelijks heeft doorgemaakt doorheen de tijd, onder 
meer door de grote politiehervormingen eind jaren ’90. 

Meer recent is het in 2015 uitgebrachte Cahiers Politiestudies omtrent etnisch profileren, 
waarin enkele onderzoekers de praktijk en regulering van identiteitscontroles bespreken 
in het kader van etnische/raciale discriminatie. Ook mensenrechtenorganisaties zoals La 
Ligue des Droits de l’Homme (2017) en Amnesty International (2017) brachten etnisch 
profileren onder de aandacht van het grote publiek en focusten hierbij louter op de 
visie van de burgers. Dit jaar besloot Amnesty International ook 48 politieambtenaren 
te interviewen en bracht ze in mei een rapport uit over etnisch profileren bij de politie 
(2018). Alhoewel 20 respondenten etnisch profileren expliciet veroordelen, gaven 24 
politieambtenaren toe dat het fenomeen bestaat. Amnesty besluit dat er duidelijke regels 
ontbreken over de interpretatie van ‘redelijke gronden’ en dat er te weinig toezicht is 
van leidinggevenden mede door het gebrek aan registratie van de controles. 

Dat dit rapport voor heel wat commotie zorgde, is nog maar licht uitgedrukt. Meteen 
reageerde minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon in de pers: hij 
noemde het rapport overdreven en gaf aan geen voorstander te zijn van de invoer van 
een registratieplicht (De Standaard, 2018). Een jaar geleden kwam het onderwerp ook 
al uitvoerig in de media, gezien politiezone Mechelen Willebroek in mei 2017 bekend 
maakte dat zij van meet af aan iedere identiteitscontrole zou registreren. Uit het actie-
plan dat werd uitgegeven door de desbetreffende politiezone komt naar boven dat het 
behoeden van politieambtenaren voor het gevaar van etnisch profileren één van de te 
behalen doelstellingen van dit registratieproject is. Daarnaast willen ze gecontroleerde 
personen ook meer informatie verschaffen, daar het actieplan duidelijk stelt dat iedere 
politieambtenaar bij een identiteitscontrole verplicht is om de reden hiervoor mee te 
geven. Verder worden er ook nog binnen de verschillende politiekorpsen dilemmatrai-
ningen georganiseerd rond etnisch profileren en komt het thema in de basisopleiding 
ter sprake.

Niettegenstaande het feit dat we bovenvermelde aandacht voor de praktijk van identiteits-
controle zeker kunnen toejuichen, zijn we van mening dat er nog te weinig geweten is 
over deze politiebevoegdheid en dat de bestaande onderzoeken te eenzijdig gericht zijn 
op de link met etnisch profileren. Andere facetten die deze praktijk mee vorm geven, 
blijven daardoor onderbelicht. Hoe gebeurt een identiteitscontrole? Wanneer wordt ze 
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uitgevoerd? Wat is het resultaat ervan? Wat vinden politieambtenaren ervan? etc. zijn 
vragen waarop momenteel geen toereikend antwoord kan worden geboden. 

 7.3 Bestaande, maar gebrekkige registratiepraktijk

In tegenstelling tot de VS en het VK, bestaat er in België geen wettelijk verankerde 
registratieplicht (Meerschaut & De Hert, 2007). Toch toont ons lopend FWO-onderzoek 
aan dat er in de praktijk enkele gegevens bewaard worden.7 Dit wel uitsluitend wan-
neer een entiteit opgezocht wordt in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). De 
finaliteit van de identiteitscontrole speelt hierbij een grote rol. Volgend voorbeeld zal dit 
verduidelijken. Wanneer een fietser door het rood rijdt, kan een inspecteur beslissen om 
zijn/haar identiteit te controleren. De persoon begaat immers een verkeersovertreding, 
wat een identiteitscontrole wettelijk gezien toelaat. Daarnaast kan ook het vermoeden 
bestaan dat de fietser geïntoxiceerd is en daardoor een mindere aandacht besteedt aan 
de verkeersregels. Een identiteitscontrole laat de inspecteur dan toe zijn/haar vermoeden 
al dan niet te bevestigen. Indien de fietser volledig nuchter blijkt te zijn en gewoonweg 
onopzettelijk door het rood reed, dan zal de kans klein zijn dat de inspecteur ook effectief 
de identiteit van de persoon zal opzoeken in de ANG. Deze kans wordt bovendien 
nog kleiner wanneer de inspecteur op weg is naar een (dringende) interventie. Het 
betreft dan meestal een loutere visuele ‘check’ van de identiteitskaart of enig ander 
identificatiebewijs. Indien zou blijken dat de persoon wel degelijk dronken rijdt, dan zal 
de inspecteur wel – met grote waarschijnlijkheid – de identiteit van de fietser controleren 
in de ANG. Hij/zij begaat dan een overtreding. Van zodra een politieambtenaar iemands 
identiteit opzoekt in de ANG, wordt dit opgeslagen via een zogenaamde ‘hit’. Er bestaan 
vervolgens twee verschillende scenario’s. Indien de controle leidt tot een strafrechtelijke 
of bestuurlijke sanctie, dan zal er door de betrokken inspecteur een proces-verbaal 
(PV) worden opgemaakt waarin onder meer genoteerd wordt voor welk feit de persoon 
veroordeeld wordt en dat zijn/haar identiteit gecontroleerd werd. PV’s blijven bewaard 
en kunnen eventueel later terug geraadpleegd worden. Indien de controle niet uitmondt 
in een veroordeling, dan kan de inspecteur via het computersysteem een melding 
aanmaken van de controle. Ook deze melding wordt opgeslagen en iedere ambtenaar 
aangesteld in dezelfde politiezone als de betrokken inspecteur, heeft toegang tot de 
informatie die in de melding vervat zit. 

Er is echter geen systematiek terug te vinden in de wijze waarop dit gebeurt. Doordat 
niet bepaald is welke informatie een melding dient te bevatten, verschillen de meldingen 
qua inhoud van elkaar. Zo specificeren sommige inspecteurs zeer nauwkeurig de reden 
voor de controle, terwijl anderen werken met meer algemene omschrijvingen zoals 
‘verkeer’ of ‘verdachte gedraging’. Ook maakt niet iedere inspecteur een melding van 
de identiteitscontroles die geen verder strafrechtelijk resultaat hebben, iets wat vaker 
lijkt voor te komen bij overuren. Op deze controles is bijgevolg geen zicht. Tot slot is er 
ook geen orgaan dat de registratiecijfers systematisch bijhoudt, analyseert en publiceert. 

7 De informatie die in dit gedeelte wordt belicht, is afkomstig uit het lopende FWO-onderzoek van de au-
teurs naar identiteitscontroles uitgevoerd door de Belgische politie. Uit bescherming voor de deelnemende 
politiekorpsen en hun leden werd een anonimiteitswaarborg geïmplementeerd, wat betekent dat noch de 
namen van de korpsen, noch de namen van haar werknemers in het onderzoek vermeld zullen worden. 
Over welk(e) korps(en) de bovenstaande gegevens handelen, wordt bijgevolg niet meegedeeld. De focus van 
het onderzoek ligt niet op de werking van een welbepaalde politiezone, maar wel op de toepassing van de 
politiepraktijk over heel België. 
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Hierdoor is het onmogelijk om te weten hoeveel identiteitscontroles er precies worden 
uitgevoerd, welk aantal daarvan resulteert in een strafrechtelijke veroordeling en om 
welke redenen zij het vaakst worden uitgevoerd door inspecteurs. Wederom bevestigt 
dit de noodzaak aan meer transparantie en uniformiteit. 

 8. Conclusie

Identiteitscontroles zijn een vaak toegepaste, maar ook erg controversiële politiepraktijk. 
Zowel in het VK als de VS zorgde deze politiebevoegdheid in het verleden voor heuse 
volksopstanden en rellen, waarbij de politie keer op keer in een legitimiteitscrisis terecht 
kwam. Een uitbreiding van het wettelijk kader en de invoering van de registratieplicht 
waren politionele antwoorden op het dalende vertrouwen. Of deze maatregelen vol-
doende bleken om de gemoederen te bedaren, blijft uiterst twijfelachtig.

Om burgers te beschermen tegen willekeur en machtsmisbruik, stellen zowel de Engelse 
als Amerikaanse regulerende kaders dat politieambtenaren slechts mogen overgaan tot 
een controle indien er ‘reasonable suspicion’ bestaat dat aantoont dat de persoon een 
misdrijf heeft gepleegd of poogt te plegen. Het ‘reasonable suspicion’ criterium werd 
echter niet nader omschreven, waardoor politie-inspecteurs geconfronteerd worden 
met een vaagheid aan begrippen en daarmee hun werkopdrachten dienen aan te gaan. 
Alhoewel diverse stemmen de politie ervan blijven beschuldigen zich te engageren in 
etnisch profileren, blijkt de literatuur hierover geen eensgezindheid te vertonen. Wat 
wel met zekerheid gesteld kan worden, is dat bij etnische minderheden nog steeds 
de gedachte leeft dat zij omwille van hun huidskleur en/of etnische afkomst, vaker 
onderworpen worden aan politiecontroles. Door dit laatste dreigt de politie weer in een 
grote legitimiteitscrisis terecht te doen komen. De vraag wordt dan uiteraard hoeveel 
crisissen ze nog zal kunnen overwinnen, daar het vertrouwen van de burger nooit 
helemaal opnieuw bekomen lijkt te worden. 

Dankzij het invoeren van de registratiepraktijk wou men meer transparantie bieden 
en op die manier etnisch profileren tegengaan. Echter, niet alle controles worden 
geregistreerd en de registratie gebeurt ook niet overal op dezelfde manier. Er moet dan 
ook voorzichtig omgesprongen worden met (het vergelijken van) de registratiecijfers. In 
onze opinie is de registratieplicht dan ook niet het ultieme middel om te bepalen of er al 
dan niet sprake is van etnisch profileren. Bovendien zijn er naast een aantal voordelen 
(zoals onder andere het verschaffen van tastbaar bewijs aan de gecontroleerde burger), 
ook nadelen verbonden aan het registreren van ID-controles (we denken hierbij aan 
labeling van vaak gecontroleerde bevolkingsgroepen of mogelijke privacy-kwesties). 

Wat specifiek België betreft, kunnen we stellen dat er meer en meer controverse opduikt 
rond het onderwerp. De Belgische wetgeving omschrijft niet nader wat onder ‘redelijke 
gronden’ moet worden verstaan, waardoor politieambtenaren over een grote discretionaire 
beslissingsruimte beschikken om iemand al dan niet aan een identiteitscontrole te onder-
werpen en het risico op (etnisch) profileren ook in ons land reëel is. De gebrekkige (of haast 
onbestaande) Belgische registratiepraktijk biedt geen soelaas. Mensenrechtenorganisaties 
wijzen dan ook steeds vaker op het bestaan van etnisch profileren en dringen erop aan dat 
registratie ook in België wettelijk moet worden ingevoerd. Zoals vermeld, introduceerde de 
politiezone Mechelen Willebroek reeds een registratieproefproject, maar huidig Minister 
van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon houdt voorlopig de boot af. 
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Wij pleiten in ieder geval allereerst voor een grondige verduidelijking in de wet van 
het begrip ‘redelijke gronden’. Daarnaast is het ons inziens noodzakelijk om meer 
wetenschappelijk onderzoek te voeren naar de praktijk van identiteitscontroles in het 
algemeen en niet uitsluitend te focussen op etnisch profileren. Een eerste voorzichtige 
bevinding uit ons lopend FWO-onderzoek toont immers dat ook andere factoren en 
persoonskenmerken een rol spelen in de beslissing van politieambtenaren om iemands 
identiteit te controleren. De implementatie van een wettelijke registratieverplichting is 
volgens ons ook wenselijk om een eerste zicht te verkrijgen op het voorkomen van iden-
titeitscontroles, de resultaten ervan en het voorkomen van bepaalde bevolkingsgroepen, 
ondanks de geschetste problemen met het bewaren van iemands etniciteit. Wel moet 
deze registratieverplichting zo uniform mogelijk gebeuren en niet te omslachtig zijn. 
Tenslotte is het bij het voeren van onderzoek naar etnisch profileren belangrijk om niet 
alleen naar de stem van de burgers te luisteren, maar eveneens politieambtenaren aan 
het woord te laten.
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De politie in Nederland innoveert op vele terreinen. In de huidige tijd is het relevant te 
bezien welke rol technologie binnen deze innovaties speelt. Hiervoor is een exploratieve studie 
uitgevoerd om zicht te krijgen op de vormen en toepassingen van technologie waarin de 
politie investeert, waar dit binnen de organisatie plaatsvindt en hoe dit samenhangt met 
technologische ontwikkelingen die de politie en de maatschappij raken. Een inventarisatie 
van lopende ontwikkelingen in 2016 binnen de politie vormt de basis van dit onderzoek. De 
resultaten laten zien dat de politie breed actief is in het verkennen en ontwikkelen van diverse 
vormen van technologie binnen de gehele organisatie. Vooral analytische, surveillance en 
sensoren en informatietechnologie, vormen een belangrijk deel van de ontwikkelingen die in 
de organisatie van opsporing tot handhaving plaatsvinden. Structureel zicht verkrijgen op en 
evalueren van deze ontwikkelingen is nodig om tot een gerichte strategische technologische 
ontwikkeling van de politie te komen.

 1. Inleiding

De maatschappij wordt complexer en digitaler. Big data-analyse en kunstmatige 
intelligentie bieden in potentie ongekende mogelijkheden om haast onvoorstelbare 
hoeveelheden ongestructureerde data te analyseren, afwijkende patronen of infor-
matie te identificeren en mogelijk zelfs voorspellende analyses op te leveren. In tien 
jaar tijd is de wereld sterk veranderd: de smartphone is niet meer weg te denken uit 
de samenleving, data is de drijvende kracht van ’s werelds grootste bedrijven en de 
samenleving digitaliseert razendsnel (Kool, Timmer, Royakkers, & van Est, 2017). 
Virtuele munteenheden als bitcoins, drones, 3D-printers en het ‘internet of things’ die 
enkele jaren geleden nog vrijwel onbekend waren, zijn tegenwoordig bij een breed 
publiek bekend. De geschetste technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel 
tempo op in de huidige maatschappij (Goldin, 2017) en hebben een grote invloed op 
de nationale en internationale veiligheid (Smith, 1998; Clarke, 2004; Choo, Smith, & 
McCuster, 2007; Munnichs, Kouw & Kool, 2017). Wat deze en andere nieuwe techno-
logieën gemeen hebben is dat het gebruik van informatie een centrale rol heeft. Grote 
hoeveelheden data en informatie worden vergaard of gegenereerd, beheerd, geanalyseerd 
en gedeeld. Hiermee is de invloed en impact van data en informatie in de huidige tijd 
enorm toegenomen. De ontwikkeling van deze technologieën in de samenleving grijpt 
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in veel gevallen ook direct in op politiewerk (Batts, Smoot & Scrivner, 2014), omdat 
binnen politiewerk informatie de basis vormt van alle interventies en een essentieel 
onderdeel is van alle werkprocessen (Stol, 2014). Dit betekent dat politiemensen en 
politieorganisaties voortdurend worden geconfronteerd met de effecten van nieuwe 
technologie op de uitvoering van hun werk, hun taakstelling, de wijze waarop de 
organisatie georganiseerd is en de wijze waarop criminaliteit zich ontwikkelt (Byrne 
& Marx, 2011; Byrne & Rebovich, 2007; Loveday, 2017). Deze effecten kunnen zowel 
een kans als een risico betekenen en veelal herbergt een technologische innovatie 
beide in zich. De snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt is groter dan die van 
het beleid of die van daarop aansluitende wetgeving. Dit zorgt voor een spanningsveld 
op het gebied van bevoegdheden om technologie in te zetten door politie gericht op 
een adequate bestrijding van nieuwe criminaliteitsvormen. Technologisch innoveren 
vraagt bovenal aanpassingen in werkprocessen, management, vaardigheden, kennis 
van medewerkers en in de inrichting en werking van de organisatie. Deze sociale kant 
van technologisch innoveren is belangrijk en wordt zelfs voorwaardelijk geacht voor 
een succesvolle implementatie van technologie binnen organisaties (zie bijv. Garicano 
& Heaton, 2010; Volberda, Jansen, Tempelaar & Heij, 2011).

Het hier gepresenteerde onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma 
Technologie en Informatiegebruik uit de strategische onderzoeksagenda 2015-2019 
van de politie (Strategische Onderzoeksagenda Politie, 2015, p. 36-37). Hierin wordt 
gesteld dat de politie een achterstand heeft, zowel in kennisontwikkeling, als in het 
inlijven van technologische ontwikkelingen op het gebied van informatiegebruik, zoals 
analyse van big data, mobiele apparaten en social media. Het is voor de politie van 
belang om voldoende innovatievermogen te hebben om technologisch succesvol te 
kunnen innoveren. De politieorganisatie en haar medewerkers moeten in staat zijn om 
nieuwe technologie te verkennen, ontwikkelen, testen en uiteindelijk toe te passen in 
de dagelijkse praktijk om daarmee tijdig en adequaat in te spelen op veranderingen die 
binnen en buiten de organisatie plaatsvinden (Batts et al., 2014). Dit vraagt om overzicht 
en inzicht in de ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de politie plaatsvinden 
om als politie onderbouwde keuzes te kunnen maken welke technologische ontwik-
kelingen relevant en/of noodzakelijk zijn om in te investeren en met welk doel (Custers, 
2012; Custers & Vergouw, 2015; Dean & Gottschalk, 2007; President’s taskforce on 21st 
century policing, 2015). De laatste jaren zijn er verschillende nationale en internationale 
innovatie- of ontwikkelagenda’s, beleidsnotities, scans en andersoortige verkenningen 
uitgevoerd, waarbij technologische ontwikkelingen geduid worden op hun impact op, 
of behoefte vanuit het veiligheidsdomein (zie bijv. Teeuw & Vedder, 2008; TNO, 2014; 
Innovatieagenda V&J, 2014; The Hague Security Delta, 2014; Police Executive Research 
Forum, 2014, 2015). 

In 2012 is een inventarisatie van gebruikte technologie en behoeftes uitgevoerd binnen 
organisaties in Nederland die zich bezighouden met opsporing, waaronder de destijds 
26 politiekorpsen (Custers, 2012). Conclusies uit het onderzoek waren (onder andere) 
dat het overzicht ontbrak op welke technologie binnen de politieorganisaties beschikbaar 
was én dat er geen periodieke evaluatie plaatsvond van gebruikte technologie. In 2013, 
na de vorming van de Nationale Politie, is in het inrichtingsplan de ambitie benoemd 
dat technologie een vooraanstaande rol binnen de innovatie van de politie inneemt 
(Nationale Politie, 2012, p. 80). Echter, in 2015/2016 ontbrak nog steeds het overzicht 
binnen de politie welke initiatieven speelden op het gebied van technologische innovatie 



Zicht op technologische ontwikkelingen binnen de politie

CPS 2018-3, nr. 48 229

of ontwikkelingen, evenals een systematiek om de technologische ontwikkelingen en 
de samenhang ervan te evalueren. 

Uit voorgaande blijkt dat technologie één van de grote uitdagingen vormt voor de 
toekomst van politieorganisaties. De snelheid waarmee technologie zich ontwikkeld 
groter is dan ooit in het licht van de geschiedenis van politieorganisaties. Technologie de 
drijfveer is van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en dat technologie 
de aard en uitvoering van politiewerk verandert. Verder blijkt dat de opbrengsten, 
impact en effecten van technologie voor de politie nog onduidelijk zijn en dat onbe-
kend is in welke technologie door de politie in Nederland geïnvesteerd wordt. Er zijn 
echter een aantal inzichten vanuit eerder onderzoek opgedaan, maar (1) het ontbreekt 
aan een verdiepend inzicht in wat er aan concrete technologische ontwikkelingen 
plaatsvinden binnen de politie na de vorming van de Nationale Politie en (2) hoe deze 
zich verhouden tot ontwikkelingen in de maatschappij. In dit artikel staat daarom de 
volgende onderzoeksvraag centraal: In welke technologische ontwikkelingen, gericht 
op informatiegebruik, wordt door de politie geïnvesteerd? Deze inventarisatie vormt 
een nulmeting om deze ontwikkeling en het gebruik van technologie binnen de politie 
inzichtelijk te maken en te evalueren. Tevens vormt het een basis voor verder onderzoek 
naar de ontwikkeling van technologie binnen de politie. 

De opbouw van het artikel is als volgt. In paragraaf 2 is een beschrijving van de onder-
zoeksopzet gegeven. Daarna worden in paragraaf 3 de resultaten van de inventarisatie 
van initiatieven van technologische innovatie binnen de politie gepresenteerd. In para-
graaf 4 vindt een vergelijking plaats tussen de bevindingen vanuit deze inventarisatie 
en de ontwikkelingen die elders spelen, om zo inzichtelijk te maken in hoeverre zij op 
elkaar aansluiten en welke implicaties hieruit op te maken zijn voor technologische 
innovatie en de evaluatie ervan binnen de politie. 

 2. Onderzoeksopzet

 2.1 Definitie technologie en informatiegebruik

Technologie is een breed begrip dat afhankelijk van de context zeer verschillend wordt 
gebruikt. Specifiek voor het veiligheidsdomein en gericht op politie is technologie 
eerder gedefinieerd als datgene wat het fysieke vermogen, zoals zintuigelijke waarne-
mingen, vergroot: “that extends the physical capacity of police officers to see, hear, recognise, 
record, remember, match, verify analyse and communicate” (Haggerty & Ericson, 1999, p. 
237, ook besproken in Chan, 2003) en als middel in het gebruik: “scientific technology 
involving the production or use of advanced or sophisticated devices especially in the fields of 
electronics and computers” (Koper, Lum, Woods & Hibdon, 2015). In dit onderzoek wordt 
daarnaast de verbinding gelegd tussen technologie en informatiegebruik, waarbij met 
informatiegebruik wordt bedoeld: Het waarnemen en verzamelen, opslaan, bewerken/
analyseren en uitwisselen van informatie in elke vorm van data, tekst, geluid en beeld. Op 
basis van voorgaande definities wordt binnen dit onderzoek de volgende definitie van 
een technologische ontwikkeling gehanteerd: Het proces van verkennen, ontwikkelen en 
het gebruik van geavanceerde elektronische apparaten (zoals computers) en software gericht 
op informatiegebruik. Hierbij wordt zogenaamde “harde technologie” (Byrne & Marx, 
2011) gericht op bewapening en uitrusting buiten het onderzoek gelaten. 
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 2.2 Inventarisatie technologische ontwikkelingen bij politie

Het doel is zicht krijgen op lopende ontwikkelingen, zoals projecten of programma’s, 
binnen de politie waar technologie en informatiegebruik een rol speelt. Om toegang te 
krijgen tot de verschillende projecten of ontwikkelingen zijn vanaf april 2016 deskun-
digen uit de politieorganisatie benaderd, in totaal 52 respondenten uit 44 organisatie-
onderdelen. Aan deze respondenten is een digitale inventarisatielijst voorgelegd met 
het verzoek om informatie te delen over ontwikkelingen op het gebied van technologie. 
Deze lijst is in totaal door 47 personen ingevuld: zelfstandig door 24 respondenten en 
gezamenlijk in gesprek met de onderzoekers door 23 respondenten. Eind november 
2016 is deze inventarisatie gestopt en is een overzichtslijst opgesteld met ontwikkelingen 
die tot en met november 2016 actief waren.

Bij de inventarisatie werd gevraagd naar de volgende informatie van iedere ontwikkeling: 
omschrijving en doelstelling van de ontwikkeling; opdrachtgeverschap; opdrachtnemer; 
projectleider; doelstelling; betrokken personen en organisaties; type technologie; wijze 
van informatiegebruik; betrokken organisatieonderdelen van politie; looptijd en plan-
ning; en fase van ontwikkeling.

Voor dit onderzoek is de technologieclassificatie van Koper et al. (2015) aangehouden 
waarin onderscheid wordt gemaakt in vijf categorieën, te weten: (1) informatietech-
nologie; (2) analytische technologie; (3) sensoren en surveillance; (4) communicatie-
technologie en (5) identificatietechnologie. Deze indeling sluit aan bij de wijze van 
informatiegebruik en worden kort besproken. Informatietechnologie richt zich op het 
verzamelen, beheren en delen van informatie. Binnen de analytische technologie staat 
het analyseren van informatie centraal en bij de sensoren en surveillance technologie 
vormt het actief verzamelen van data en informatie in verschillende verschijningsvormen 
de basis. In de communicatietechnologie gaat het om communicatie tussen personen 
en systemen, maar ook om locatiegegevens. Als laatste is identificatietechnologie gericht 
op het identificeren van personen, materialen of objecten. 

Voor de fasering van een ontwikkeling zijn verschillende indelingen toe te passen (Wolfe, 
1994). Voor dit onderzoek is de onderverdeling aangehouden waarin onderscheid wordt 
gemaakt tussen de fases van ideevorming; proof of concept; pilot en implementatie. 
Onder ideevorming wordt verstaan de fase waarin een idee wordt verkend en men 
toewerkt naar een fase waarin men kijkt of het concept werkend is te krijgen (proof of 
concept), gevolgd door het testen in de operationele praktijk (pilot). Het uiteindelijk 
daadwerkelijk structureel in werking brengen binnen de organisatie in bijvoorbeeld de 
werkprocessen en uitvoering, vormt de fase van implementatie.

 3. Technologische ontwikkelingen binnen de politie

De inventarisatie van projecten en programma’s heeft 130 zeer diverse ontwikkelingen 
opgeleverd die in 2016 plaatsvonden binnen de politie. Veel van deze projecten blijken 
looptijden van meerdere jaren te hebben. De meeste programma’s en projecten bleken 
tot in 2017 en 2018 door te lopen. Binnen deze ontwikkelingen bevinden zich projecten 
die zich richten op het in werking brengen van of verkennen van een specifieke toepas-
sing, maar ook programma’s die meerdere projecten of initiatieven onder zich hebben. 
In sommige gevallen wordt er mede een nieuwe functionaliteit of organisatieonderdeel 
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ontwikkeld. Gezien de vertrouwelijke status van specifieke ontwikkelingen zijn 15 
projecten uit de verdere analyse gelaten.

 3.1 Algemene kenmerken

Door de ontwikkelingen gericht op toepassingen te classificeren in de eerdergenoemde 
vijf categorieën van technologie, laat zien dat ongeveer 35% van de ontwikkelingen 
analytische technologie omvat (Figuur 1a). 

Figuur 1.

a. De technologische ontwikkelingen uit de inventarisatie verdeeld over categorieën technologie (n=115). 
b. De ontwikkelingen uit de inventarisatie verdeeld over organisatieonderdelen van politie (n=115).
c. Overzicht van de fases waarin de ontwikkelingen uit de inventarisatie zich bevinden (n=115).
d. Overzicht van de verschillende vormen van samenwerking binnen de ontwikkelingen uit de inven-

tarisatie (n=115).

Ongeveer 18% van de ontwikkelingen bestaan uit toepassingen betreffende sensoren 
en surveillance technologie. Het aantal ontwikkelingen met toepassingen op het gebied 
van informatietechnologie (~15%), identificatietechnologie (~9%) en communicatietech-
nologie (~4%) ligt lager. Daarnaast is een deel van de ontwikkelingen niet eenduidig 
gericht op een specifieke toepassing maar is verbonden aan ontwikkelingen binnen de 
politieorganisatie, wet- en regelgeving of criminaliteit (~18%). 
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De initiatieven vinden plaats onder regie van of binnen verschillende organisatieon-
derdelen van de politie (Figuur 1b). Binnen de opsporing en de informatieorganisatie 
vinden relatief gezien de meeste technologische ontwikkelingen plaats. Verder blijkt 
bij de inventarisatie dat de technologische ontwikkelingen zich grotendeels in de drie 
fases van ideevorming, proof of concept en pilotvorm (Figuur 1c) bevinden. Daarnaast 
zijn er ook voorbeelden van programma’s waarvan verschillende onderdelen zich in 
verschillende fases bevinden of projecten die zich dynamisch ontwikkelen waarbij 
voortdurend geschakeld wordt tussen de verschillende fases. Een klein deel van de 
initiatieven bevindt zich in de fase van implementatie in de politiepraktijk. 

In bijna de helft wordt samengewerkt met een partner van buiten de politie (Figuur 
1d). In de meeste gevallen draait het hierbij om de samenwerking met één of meerdere 
partijen uit enkel het bedrijfsleven, de wetenschap of een andere overheidsinstantie. 

 3.2 Voorbeelden van de technologische ontwikkelingen 

 3.2.1 Specifieke technologische toepassingen

Het overgrote deel van de geïnventariseerde ontwikkelingen richt zich op specifieke 
toepassingen die worden ingezet in de politiepraktijk. Deze worden besproken aan de 
hand van de vijf categorieën van de eerder besproken classificatie.

Op het gebied van informatietechnologie richten verschillende projecten zich op het 
verzamelen en beheren van (big) data, bijvoorbeeld rond afbeeldingen en multimedia 
bestanden. Rond het delen van informatie binnen de organisatie zijn projecten actief 
met real-time intelligence toepassingen ten behoeve van handhaving en opsporing, zoals 
visualisatie van data voor bijvoorbeeld de opsporing. Toepassingen waarin informatie 
gedeeld wordt met burgers vinden plaats op het gebied van social media vanuit opspo-
ringscommunicatie. Voorbeelden zijn apps die ontwikkeld worden om informatie op te 
halen bij burgers rond gepleegde misdrijven of overlast. Een van initiatieven houdt zich 
bezig met het plaatsen van opsporingsadvertenties op social media platformen. Hierbij 
richt de politie zich op doelgroepen die niet via de traditionele communicatiekanalen 
televisie en radio te bereiken zijn, bijvoorbeeld jongeren. Veel politiewerk vindt plaats 
op straat of andere locaties dan een politiebureau. Diverse initiatieven richten zich 
dan ook op oplossingen om politiemensen op elke locatie politiesystemen te kunnen 
laten raadplegen of om informatie te registreren. Een van deze voorbeelden voor de 
opsporing is de ontwikkeling van de functionaliteit plaats delict onderzoek (PDO) binnen 
het programma Mobiel Werken (MEOS). De app beoogt het mogelijk te maken dat 
forensisch onderzoekers hun onderzoeksbevindingen en verzamelde sporen kunnen 
registreren en vastleggen op de plaats delict.

Op het gebied van analytische technologie vinden initiatievenplaats die zich richten 
op toepassingen van kunstmatige intelligentie, augmented en virtual reality en data 
analyse. Teams zijn bezig om toepassingen te ontwikkelen waarmee grote hoeveelheden 
gestructureerde en ongestructureerde data snel landelijk zijn te ontsluiten, betekenis 
te geven, in combinatie (en samen) met elkaar te analyseren, te visualiseren en delen 
ten behoeve van handhaving en opsporing. Op het gebied van preventief politiewerk 
vinden verschillende initiatieven plaats waarmee inzicht en ervaring wordt opgedaan 
om vanuit bestaande data-analyses uit te voeren die bijvoorbeeld inzicht geven waar 
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en wanneer de kans op bepaalde delicten het grootst is en er preventieve maatregelen 
genomen kunnen worden (CAS, het Criminaliteits Anticipatie Systeem). Daarnaast is 
ondersteuning door kunstmatige intelligentie een voorbeeld om burgers te assisteren 
bij hun internetaangifte of politiemedewerkers te ondersteunen bij het opnemen van 
aangiftes die over complexere delicten zoals cybercrime gaan. Op forensisch gebied 
wordt een samenvattende 3D-visualisatie gemaakt waarin de resultaten van verschil-
lende deskundigheidsonderzoeken worden gecombineerd. Forensisch radiologische 
toepassingen (CT, MRI) maken hier binnen overlijdensonderzoeken steeds meer 
een structureel onderdeel van uit. Op het terrein van verhoor en andere vormen van 
audiogebruik binnen de politie vinden initiatieven plaats rond automatische taal- en 
spraakherkenning en vertaling met als doel real time vertalingen of omzetting naar 
tekst van gesproken of geschreven taal op te leveren.

Op het vlak van sensoren en surveillance zijn er projecten die zich bezighouden met 
automatische nummerplaat herkenning (ANPR), locatie en contactgegevens van de 
beheerders van camera’s in het publieke domein (Camera in beeld) en de inzet van 
satellieten ten behoeve van opsporing en milieu. Op het gebied van autonome machi-
nes zijn er projecten die zich bezighouden met (deels) zelfrijdende voertuigen en de 
sensoren die in moderne auto’s aanwezig zijn. De toepassing van unmanned aerial 
vehicles (uav’s) wordt door het project onbemande luchtvaart verkend en getest op 
verschillende werkterreinen van de politie. In samenwerking met de Universiteit Twente 
wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een platform waarmee modulaire 
robots met verschillende type sensoren voor verschillende toepassingen bediend kunnen 
worden. Een ander project verkent de impact op het veiligheidsdomein en mogelijke 
toepassingen van het internet of things waarbij grote aantallen apparaten en voorwerpen 
met elkaar communiceren en met internet verbonden zijn.

Op het gebied van communicatietechnologie vinden verschillende initiatieven plaats. Ten 
behoeve van forensisch onderzoek is een systeem in ontwikkeling waarin de registratie 
van plaatsen delict van grootschalige calamiteiten centraal staat en waar het vastleg-
gen en registreren van visuele en locatiekenmerken van sporen en bewijsmateriaal 
plaatsvindt. Verder loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden van augmented 
reality in operationele situaties en de toegevoegde waarde van location-based services 
voor politiewerk. Ook worden slimme draagbare apparaten, zoals smartwatches, in 
de politiepraktijk getest om inzicht en kennis op te doen over de effecten op zowel de 
gebruikers als burgers die ermee te maken krijgen. 

Tot slot, voorbeelden van ontwikkelingen rond identificatietechnologie zijn een nationaal 
systeem voor gelaatsherkenning en het bewijswaardig chemisch testen van verdovende 
middelen op politielocaties.

 3.2.2 Brede technologische ontwikkelingen

Binnen de inventarisatie zijn ook ontwikkelingen naar voren gekomen die niet onder 
een specifieke toepassing vallen, maar een bredere impact hebben op de politieorgani-
satie, wet- en regelgeving of de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit. Denk 
hierbij aan het digitaliseren van bestaande werkprocessen: bijvoorbeeld het volledig 
digitaal aanleveren van een procesdossier in de rechtbank. Ook wordt er gewerkt aan 
een programma om nieuwe medewerkers op te leiden die goed zicht hebben op en 
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kunnen werken met de nieuwste technologie zoals sensoren en digitale aspecten van 
criminaliteit. Zoals in Figuur 1d getoond, vindt in een groot aantal projecten een vorm 
van samenwerking met wetenschappers en/of andere publiek-private samenwerking 
plaats. Bijvoorbeeld op het gebied van data science, digitale opsporing en kunstmatige 
intelligentie waar ook uitwisseling van personeel plaatsvindt. Op andere terreinen 
ontwikkelt de politie met andere overheidspartners of private partijen projecten (big) 
data-analyse toepassingen die de uitvoering van de taken van de individuele diensten 
moet verbeteren of die criminelen en criminele activiteiten in beeld brengen. Over 
de impact en effecten van technologie op de ontwikkeling van criminaliteit zoals het 
dark web, blockchain, cryptocurrencies en internet of things wordt binnen een aantal 
projecten kennis opgedaan. 

Nieuwe vormen of toepassingen van technologie hebben veelal te maken met het 
ontbreken of in ontwikkeling zijnde (internationale) wet- of regelgeving en standaarden. 
Projecten zoals het toepassen van bevoegdheden en de strafbaarstellingen binnen de 
wetsvoorstel van de Wet computercriminaliteit III. Het project onbemande luchtvaart 
heeft ook te maken met in ontwikkeling zijnde wetgeving rond de handhaving en het 
eigen gebruik door politie van uav’s. Ook worden vanuit de digitale opsporing tal van 
projecten uitgevoerd die te maken hebben met beperkingen in inzet of bevoegdheid door 
achterlopende of ontbrekende wetgeving, bijvoorbeeld op het vlak van internationale 
samenwerking en het grensoverschrijdende karakter van criminaliteit.

 4. Zicht op technologische ontwikkelingen

 4.1 Inventarisatie van technologische ontwikkelingen

Technologie is in potentie een zogenaamde “game changer” voor zowel criminaliteit als de 
politie. Technologisch gedreven veranderingen raken de uitvoering en aard van crimina-
liteit, maar ook de wijze waarop de politie is georganiseerd, nieuwe gereedschappen en 
bevoegdheden ontwikkelt en moet samenwerken met burgers bij de uitvoering van haar 
taken. De vele voorbeelden van projecten en programma’s die vanuit dit onderzoek in de 
inventarisatie naar voren zijn gekomen, in combinatie met de diversiteit in onderwerpen 
en technologievormen die zij omvatten, onderschrijven dit. Het zwaartepunt ligt binnen 
de geïnventariseerde ontwikkelingen respectievelijk op het verzamelen en analyseren 
van gegevens en informatie middels analytische technologie, sensoren en surveillance 
technologie en informatietechnologie. 

Bij de resultaten bleek dat op het gebied van samenwerking de politie in bijna de helft 
van de ontwikkelingen één of meerdere partners vanuit het bedrijfsleven, wetenschap 
of overheid betrokken. Het nut en de noodzaak om zich te verbinden met partners van 
buiten de organisatie om technologisch te kunnen innoveren lijkt hiermee binnen de 
politie een structurele vorm te hebben aangenomen. Bij 1 op de tien ontwikkelingen 
is er sprake van een combinatie van samenwerken met partners vanuit de overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap, wat als belangrijk wordt beschouwd voor de stimulans 
van technologische innovatie binnen de politie (Easton, 2015). 

De fasering van de projecten laat zien dat slechts een klein deel van de ontwikkelingen 
actief bezig is met de implementatie van technologie in de praktijk. Het onderzoek 
heeft zich niet gericht op de achterliggende redenen hiervan, maar duidelijk is dat 
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veel ontwikkelingen zich in de fase van ideevorming tot testen in de praktijk (pilot) 
bevinden. Of de stap naar uiteindelijke adoptie en implementatie van een groot deel van 
de technologische ontwikkelingen door de organisatie wordt geblokkeerd of dat andere 
factoren hierin een rol spelen, zal verder onderzocht moeten worden. 

 4.2 Beperkingen van het onderzoek 

Ondanks het relatief hoge aantal van ruim 130 projecten en programma’s heeft de 
inventarisatie zeker niet alle lopende ontwikkelingen in 2016 naar boven gebracht. Er 
vonden andere projecten en ontwikkelingen plaats waar geen zicht op is verkregen. Maar 
gezien het grote aantal respondenten en de organisatieonderdelen die zijn betrokken 
binnen het onderzoek, is de verwachting dat de inventarisatie een goed beeld geeft van 
de innovatieve ontwikkelingen die plaatsvonden rond technologie en informatiegebruik 
binnen de politie. 

De inventarisatie dateert van 2016 en in de periode erna zijn de ontwikkelingen doorge-
gaan binnen de politie. Dit kan de indruk wekken dat het overzicht gedateerd is, maar 
de meeste projecten en programma’s zijn na november 2016 gecontinueerd. 

 4.3 Ontwikkelingen in perspectief

In deze paragraaf worden de gevonden ontwikkelingen binnen de politie vergeleken 
met ontwikkelingen die elders buiten de politie plaatsvinden. Belangrijke wereldwijde 
ontwikkelingen op technologisch gebied zijn big data en data-analyse toepassingen, 
kunstmatige intelligentie en machine/reinforcement learning, (semi)autonome machi-
nes, sensoren, internet of things, social media, cloud technologie, virtual en augmented 
reality, 3D-printen, nanotechnologie, next-generation genomics en andere vormen van 
biotechnologie/biometrie, robotisering, cryptocurrencies en blockchain (Manyika et al., 
2013; Rijksbrede Trendverkenning, 2014; Went, Kremer & Knottnerus, 2015; Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2016). Veel van deze technologieën worden 
steeds kleiner, goedkoper en makkelijker toe te passen en te combineren met elkaar, wat 
de impact en ontwikkeling ervan nog verder versterkt. Naast de hoge snelheid waarmee 
deze technologieën zich op vele vlakken ontwikkelen, worden nieuwe technologische 
toepassingen zoals apparaten en software ook zeer snel in gebruik genomen door 
grote aantallen gebruikers wereldwijd. De samenleving wordt in toenemende mate 
datagestuurd en geautomatiseerd door onder andere kunstmatige intelligentie, big 
data toepassingen en robotisering (Goldin, 2017), en raakt steeds verder gedigitaliseerd 
en verbonden via internet door middel van slimme apparaten en sensoren (Kool et 
al., 2017). Deze technologische ontwikkelingen roepen echter ook vragen op over de 
negatieve effecten op bijvoorbeeld afnemende werkgelegenheid, anonimiteit en privacy 
van burgers, betrouwbaarheid van informatie op internet en cybersecurity, en de rol van 
de overheid hierin (Est, Rerimassie, van Keulen & Dorren, 2014; Anthes, 2017; Kool et 
al., 2017). Daarbij hebben de hiervoor besproken technologische ontwikkelingen ook 
een impact op verschillende aspecten van het werk van de politie, zowel als kansen 
maar ook als risico’s. 

In Tabel 1 worden een aantal van deze ontwikkelingen benoemd in relatie tot de beschre-
ven impact ervan op de politie, en welk percentage van de lopende technologische 
ontwikkelingen die binnen de politie in de inventarisatie naar voren zijn gekomen 
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zich hiertoe verhouden. De geïnventariseerde ontwikkelingen binnen de politie laten 
zien dat een belangrijk deel van de ontwikkelingen (33%) zich richt op de analytische 
technologie: het verwerken of analyseren van informatie maakt het vooral mogelijk 
sneller complexere analyses uit te voeren op grote hoeveelheden ongestructureerde 
data van diverse bronnen en deze te combineren waardoor menselijk gedrag, relaties 
of patronen worden geïdentificeerd. Gesproken taal kan direct worden verwerkt tot 
tekst en/of vertaald, en vrijwel direct kunnen deze teksten geanalyseerd worden met 
behulp van kunstmatige intelligentie. Het gebruik en analyse van locatiegegevens, 
zeker gekoppeld aan andere databestanden, zal in toenemende mate inzicht geven 
over waar personen en voertuigen zich bevinden, en dientengevolge waar en wanneer 
criminaliteit plaatsvindt.

Bij moderne surveillancemethoden zijn vooral technologische ontwikkelingen te zien 
waarbij actief informatie wordt gegenereerd of vergaard met behulp van uiteenlopende 
sensoren (13 % van de ontwikkelingen), die gegevens over bijvoorbeeld beeld, geluid, 
beweging, gedrag, geur en locatie kunnen vastleggen. Medewerkers en voertuigen 
kunnen uitgerust worden met sensoren om beeld en geluid, of andere gegevens vast 
te leggen of om live mee te kunnen kijken vanuit bijvoorbeeld een meldkamer. Het 
toenemende aantal apparaten dat via het internet of things niet voldoende beveiligd is 
verbonden met internet vormt een risico. Bijvoorbeeld doordat ze gebruikt worden 
door criminelen om cyberaanvallen uit te voeren en digitale infiltratie van overheden 
en bedrijven neemt toe door vijandige overheden of criminelen. 

Tabel 1. Overzicht van de technologische ontwikkelingen buiten de politie en de daarmee samenhan-
gende kansen en risico’s voor de politie beschreven in literatuur, en het percentage van de ontwikkelin-

gen binnen de politie vanuit de inventarisatie die aansluiten bij deze ontwikkelingen. 

Technologische ontwikkelingen Kansen/risico’s politie* % ontwikke-
lingen politie

Big data, data analyse (incl. 
kunstmatige intelligentie)

Real-time analyse en koppelen grote hoeveel-
heden ongestructureerde informatie; leren van 
data; voorspellend politiewerk, ondersteuning bij 
besluitvorming

33,0

Sensoren, internet of things Veel en zeer diverse data en gedragsgegevens 
verzamelen, combineren en monitoren; risico: 
cyberaanvallen

13,0

Digitalisering werkomgeving & 
werkprocessen

Digitaal informatiegebruik tijdens werk (tekst, 
beeld, geluid, data): registreren, delen informatie

9,6

Social media Interactieve communicatie met burgers, 
informatie verzamelen; transparantie optreden

7,0

Mobiel internet & cloud 
technologie

Mobielwerken met goedkopere en betere 
apparaten met computers, verbonden met 
internet; rekenkracht op servers (cloud)

6,1

(Semi) autonoom opererende 
voertuigen, machines

Inzet bij heimelijke operaties/gevaarlijke 
omstandigheden; veiligheid medewerkers 
waarborgen; contra-inzet terroristen; informatie 
verzamelen/vastleggen met sensoren

5,2

Digitale opsporing & cyber-
crime

Nieuwe opsporingstechnieken & bevoegdheden 
cyberdomein, toename digitale sporen, betrouw-
baarheid digitale data; risico: digitale infiltratie/
cyberaanvallen criminelen

5,2
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Technologische ontwikkelingen Kansen/risico’s politie* % ontwikke-
lingen politie

Virtuele simulaties, virtual/
augmented reality

Digitale en fysieke wereld verbinden: reconstruc-
ties misdrijven of plaatsen delict; informatie 
presenteren/delen

4,3

Biotechnologie/next-generation 
genomics

Identificerende (forensische) technieken; risico: 
genetisch aanpassen en creëren van organismen 
(DNA)

2,6

3D-printen Nieuwe criminaliteitsvormen: printen wapens en 
drugs; forensische sporen scannen en printen

1,7

Robotica Inzet bij heimelijke operaties/gevaarlijke 
omstandigheden; veiligheid medewerkers; 
informatie verzamelen met sensoren

1,7

Blockchain, cryptovaluta Anonieme (criminele) geldstromen; gedecentrali-
seerde, betrouwbare en open databanken

0,9

Nanotechnologie/geavanceerde 
materialen

Slimme en geavanceerde materialen, nanoschaal, 
met toepassingen rond detectie, beveiliging 
en communicatie; track & trace personen en 
voorwerpen

–

Overig 9,6

*  Gebruikte referenties: ACPO (2012); Van Asten, A. (2014); Boyd (2012); Bruggeman et al. (2014); 
Council of Canadian Academies (2014); Custers en Vergouw (2015); Dalle (2015); European Commis-
sion (2015); Expertgroep Forensisch Onderzoek en Innovatie (2016); Hollywood, Boon et al. (2015); 
Hollywood, Wood et al. (2015); Independent Police Commission (2013); Innovatieagenda Forensische 
Opsporing (2014); Innovatieagenda Veiligheid en Justitie (2014); Kloosterman et al. (2015); Koper et 
al. (2009); London Assembly, Budget and Performance Committee (2013); Metropolitan Police (2014); 
Police Executive Research Forum (2012; 2014); President’s Task Force on 21st Century Policing (2015); 
Schulze Greiving et al. (2016); Silberglitt et al., (2015); Technologiescan (2017); The Hague Security 
Delta (2014); TNO (2014) TNO (2015); Westera et al. (2016); WODC (2016); Youngs (2007).

Rond het verzamelen, beheren en delen van informatie bij de informatietechnologieën 
is vooral te zien dat de digitale mogelijkheden om werkprocessen en werkomgeving 
in te richten groeien (9,6% van de ontwikkelingen): in toenemende mate wordt beeld 
en geluid gebruikt in de meldkamer, het procesdossier en door middel van mobiel op 
straat werken met draagbare apparaten zoals smartwatches, tablets en smartphones 
met behulp van mobiel internet en cloud technologie (6,1% van de ontwikkelingen). 
Social media bieden ook de mogelijkheid voor de politie om in dialoog te treden met 
burgers om actief informatie op te halen en te verspreiden (7%). 

Het toenemend belang van technologie in de samenleving faciliteert ook de ontwikkeling 
van cybercriminaliteit en daardoor de groei van de digitale opsporing (5,2%). In de 
eerste plaats is er een verschuiving waar te nemen in de uitvoering van criminaliteit 
van de fysieke wereld naar de digitale wereld. Bestaande delictsvormen, zoals fraude, 
witwassen en mensen- en drugshandel zullen zich sterker kunnen ontwikkelen door 
technologie zoals virtuele munteenheden en versleutelde communicatie. De hoeveelheid 
digitale sporen binnen opsporingsonderzoeken nemen dan ook sterk toe, waarbij de 
forensische betrouwbaarheid van digitale data in toenemende mate een vraagstuk is 
gezien de technologische mogelijkheden om deze te manipuleren. Bovendien wordt 
het voor de politie moeilijker om door toenemende beveiliging, encryptie, en data in 
‘cloud omgevingen’, toegang te verkrijgen tot digitale gegevens of communicatie van 
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criminelen. Dit vraagt om nieuwe wettelijke bevoegdheden om hier technologie voor 
in te zetten. 

Nieuwe vormen van criminaliteit ontwikkelen zich, bijvoorbeeld doordat wapens en 
drugs die via open access ontwerpen of recepten met behulp van 3D-printers gemaakt 
kunnen worden (1,7%). Robots (1,7%) en (semi)autonome machines (5,2%), zoals 
auto’s en ‘unmanned aerial vehicles’, worden ontwikkeld om ingezet te worden om 
verkenningen uit te voeren in gevaarlijke condities of waarnemingen te doen en vast 
te leggen. Ook het forensisch onderzoek aan deze machines of contramaatregelen 
vallen hieronder.

Behalve op het gebied van nanotechnologie zijn de belangrijke technologische ontwik-
kelingen die in de maatschappij spelen vertegenwoordigd in de geïnventariseerde 
ontwikkelingen binnen de politie.

 4.4 Evalueren van technologische ontwikkelingen

De inventarisatie van lopende ontwikkelingen is gestart omdat in 2016 binnen de politie 
het overzicht ontbrak van wat er speelde op het gebied van technologie in ontwikkeling 
binnen de organisatie. De 130 gevonden ontwikkelingen laten zien dat het met deze 
organisatiegrootte een complexe opgave is om zicht te hebben op dit soort activiteiten. 
Toch is het zicht erop van belang aangezien in projecten veelal wordt gewerkt aan een 
functionaliteit of toepassing die ook elders in de organisatie gebruikt kan worden, met 
of zonder aanpassingen. Door de schaalgrootte van de organisatie blijkt dit een complexe 
opgave, zeker voor individuele medewerkers, om zicht te verkrijgen op gelijksoortige 
of aansluitende initiatieven. Daarbij is de variatie in aard van de ontwikkelingen die in 
2016 actief waren binnen de verschillende onderdelen van de politieorganisatie groot. 
Dit roept de vraag op wat de aansluiting met de strategische doelen en planning van 
de organisatie is. 

De resultaten van deze studie laten zien waar de focus in 2016 lag, welke categorieën 
van technologie werden ontwikkeld, de aansluiting met ontwikkelingen die binnen en 
buiten de organisatie plaatsvinden en welke organisatieonderdelen betrokken waren. 
Het overzicht van de vormen en toepassingen van technologie waarin werd en wordt 
geïnvesteerd binnen welke organisatieonderdelen is voor de politie op strategisch niveau 
nodig om keuzes te kunnen maken en richting te geven aan investeringen die inspelen 
op huidige en toekomstige behoeftes op het gebied van technologie en informatie 
(Batts et al., 2014; Bayley, 2016; Dean & Gottschalk, 2007; President’s taskforce on 21st 
century policing, 2015). Als ook bestaande technologie, die reeds in gebruik is, wordt 
gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen die verkend worden, ontstaat een totaaloverzicht 
wat gebruikt kan worden in strategische en tactische (risico)analyses en strategieën. Dit 
vormt een basis om als politie ook gericht naar voren te kunnen kijken. Welke vormen 
en functionaliteiten van technologie worden gebruikt en verkend, wordt technologie 
voldoende benut of wordt er met een te nauwe focus geïnvesteerd, sluiten ze aan bij de 
strategische doelstellingen van de organisatie en welke resultaten en effecten levert het 
op? Welke organisatieonderdelen zijn betrokken en waar kunnen verbindingen worden 
gelegd tussen de ontwikkelingen en verschillende organisatieonderdelen? Daarnaast 
spelen door de toenemende rol van technologie ook verwachtingen vanuit de maatschap-
pij naar de politie. Technologie maakt massacommunicatie over het optreden van politie 
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mogelijk wat de legitimiteit van de politie raakt en roept technologie verwachtingen op 
bij burgers over het professionalisme en de expertise van de politie (Bayley, 2016). Dit 
vraagt van de politie dat zij inzicht en overzicht moet hebben over de technologie die 
zij gebruikt en ontwikkelt en wat de effecten ervan zijn.

Het gebrek aan overzicht brengt momenteel ook met zich mee dat er ook een structurele 
evaluatie ontbreekt van de projecten en programma’s. Evalueren kan meerdere functies 
hebben: legitimeren, beheersen, gedrag onderzoeken of leren en verbeteren (Bronsgeest, 
2016). Met name leren en verbeteren zijn relevant voor technologisch innoveren omdat 
deze leercyclus nu lijkt te ontbreken. Als de evaluatie van de ontwikkeling van technolo-
gie binnen de politie en de effecten die zij teweeg brengt een structureel karakter krijgt, 
is de verwachting dat dit ook positieve gevolgen heeft voor het lerende vermogen van 
de organisatie op het gebied van technologisch innoveren. Dit vraagt om evaluaties die 
antwoord geven op vragen die de politie aangaan en die in bepaalde gevallen minder 
uitgebreide evaluaties omvatten dan bijvoorbeeld experimenten met nulmetingen en 
controlegroepen (Bayley, 2016). 

Van verschillende aspecten van technologisch innoveren zou de politie als gehele 
organisatie kunnen leren van evaluaties van lopende projecten en programma’s. Binnen 
de inventarisatie komen er een tweetal aspecten naar voren die in meerdere technolo-
gische ontwikkelingen binnen de politie een rol spelen. Als eerste veroorzaakt wet- en 
regelgeving veelal een vertraging voor politie om nieuwe technologie te gebruiken. 
Door het ontbreken van wettelijke bevoegdheden tot langdurige processen ter validatie 
of keuring van hard- en software voordat politie die kan inzetten ten behoeve van 
opsporingsonderzoeken. Verder levert het grenzeloze karakter van digitale criminaliteit 
vragen op over de geografische jurisdictie van Nederlandse opsporingsdiensten en 
de samenwerking tussen opsporingsdiensten van verschillende landen. Als tweede 
vraagt de inzet van nieuwe technologie door de politie ook meer aandacht aan de 
ethische kant. Een aantal ontwikkelingen zoals de nieuwe Wet Computercriminaliteit 
3 (CC3), het gebruik van bodycams en voorspellend rechercheren zorgen voor een 
maatschappelijke discussie over effecten op de taakstelling en legitimiteit van politie 
en haar optreden. Ethische vraagstukken zoals gevolgen voor privacy en onafhankelijk 
toezicht op het handelen door politie komen bij deze ontwikkelingen aan bod. In het 
bijzonder het binnendringen van geautomatiseerde werken binnen de CC3-wetgeving, 
het zogenaamde “hacken door politie”, wordt kritisch gevolgd door de politiek, privacy 
en burgerrechten organisaties en wetenschappers (Pool & Custers, 2017). 

 4.5 Conclusies en vervolgonderzoek

Dit onderzoek toont dat er in 2016 veel initiatieven liepen binnen de politie qua techno-
logische ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voor een groot deel overeenkomen met 
beschreven technologische ontwikkelingen in beschikbare literatuur. Het aantal van 
130 ontwikkelingen is indrukwekkend en geeft aan dat binnen de politie het innoveren 
met technologie en daaraan gekoppeld informatiegebruik een belangrijke rol speelt. 
Verschillende organisatieonderdelen zijn betrokken en er wordt in meer dan de helft 
van de initiatieven samengewerkt met verschillende externe partijen.

Echter, de samenhang tussen al deze initiatieven is niet altijd duidelijk. Het gegeven 
overzicht vanuit dit onderzoek kan hieraan bijdragen, zeker gezien de omvang en 
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potentiële impact van de ontwikkelingen op de organisatie, zowel in de inrichting, de 
uitvoering en de toekomstige koers. Ook kan inzicht in en overzicht van ontwikkelingen 
binnen en buiten de politie, het management helpen bij de besluitvorming rond dit 
soort projecten, alsmede bijdragen aan het behalen of bijstellen van strategische doel-
stellingen. Dit zou kunnen resulteren in het leggen van (meer) onderlinge verbinding 
en samenwerking tussen de diverse ontwikkelingen. Het evalueren, en daarmee zicht 
krijgen op het gebruik en de ontwikkeling van technologie is daarom waardevol en 
noodzakelijk voor de politieorganisatie. Deze studie heeft als aanzet tot een aantal 
concrete vervolgstappen binnen de politie geleid. De inventarisatie vormt een basis 
om initiatieven rond big data en data analyse bij elkaar te brengen en loopt er vanuit 
de politie een breder vervolg van de inventarisatie van technologie waarin al veel meer 
ontwikkelingen naar boven zijn gekomen. Hieruit blijkt de behoefte om grip te krijgen 
op de lopende ontwikkelingen in relatie tot strategische planning voor de toekomst.

Dit onderzoek roept ook vervolgvragen op. De inventarisatie bestaat in feite uit een 
momentopname en de vraag is of al deze ontwikkelingen, al dan niet in samenhang 
met elkaar, daadwerkelijk in werking worden gebracht in de operationele processen van 
de politie. De verspreiding van innovaties en het innovatievermogen van organisaties 
of onderdelen zijn onderwerpen die veelal centraal staan binnen wetenschappelijk 
onderzoek naar de rol die technologie speelt binnen politieorganisaties (King, 2000; 
Willis & Mastrofski, 2011). In mindere mate is onderzoek gericht op de sociale en 
organisatorische processen die spelen bij het verkennen, ontwikkelen en in werking 
brengen van technologie. Hiervoor zijn processtudies die ontwikkelingen in de tijd 
volgen veel geschikter (Van de Ven, Angle & Poole, 1989; Willis & Mastrofski, 2011). 
Het hier beschreven onderzoek heeft dan ook een vervolg gekregen in een longitudinale 
processtudie die van januari 2017 tot januari 2018 is uitgevoerd. Hierbij is een selectie 
van 13 projecten uit de 115 projecten in eerste instantie, een jaar lang gevolgd om 
inzichtelijk te maken welke sociale en organisatorische factoren een rol spelen bij het 
daadwerkelijk in werking brengen van technologie in de politiepraktijk. De resultaten 
hiervan worden in de loop van 2018 gepresenteerd.

Bibliografie

ACPO (2012). Live-Time Forensics. Harnessing Science and Innovation for Forensic Inves-
tigation in Policing.

Anthes, E. (2017). The shape of work to come. Nature, 550, 316-319. doi:10.1038/550316a.

Asten, A. van (2014). On the added value of forensic science and grand innovation 
challenges for the forensic community. Science and Justice, 54, 170-179.

Batts, A.W., Smoot, S.M., & Scrivner, E. (2014). Police leadership challenges in a 
changing world. Journal of Current Issues in Crime, Law & Law Enforcement, 7(2), 139-156.

Bayley, D.H. (2016). The complexities of 21st century policing. Policing, 10(3), 163-170. 
doi:10.1093/police/paw019

Boyd, E. (2012). Policing 2020: What Kind of Police Service Do We Want in 2020? Policy 
Exchange.

Bronsgeest, W.L. (2016). Meer vorm dan inhoud. Onderzoek naar evaluaties van ICT-
projecten bij de overheid (proefschrift). Universiteit Twente, Enschede.



Zicht op technologische ontwikkelingen binnen de politie

CPS 2018-3, nr. 48 241

Bruggeman, W., Van Ryckeghem, D., Allaerts, D., Barbier, A., Crispel, M., De 
Witte, L., … & Wanderstein, H. (2014). Een politie in verbinding. Een visie voor de politie 
in 2025.

Byrne, J.M., & Rebovich, D.J. (Red.) (2007). The New Technology of Crime, Law and 
Social Control. Monsey, NY: Criminal Justice Press.

Byrne, J., & Marx, G. (2011). Technological Innovations in Crime Prevention and Po-
licing. A Review of the Research on Implementation and Impact. Cahier Politiestudies, 
20(3), 17-40.

Chan, J. (2001). Technological Game: How Information Technology is Transforming Po-
lice Practice. Criminal Justice: The International Journal of Policy and Practice, 1, 139-159.

Chan, J. (2003). Police and New Technologies. In: Newburn, T. (Ed.), Handbook of 
Policing (pp. 655-679). Portland: Willan Publishing.

Choo, K.K.R., Smith, R.G., & McCuster, R. (2007). The future of technology-enabled 
crime in Australia. Trends & Issues in Crime & Criminal Justice, 341. Canberra: Australian 
Institute of Criminology.

Clarke, R.V. (2004). Technology, criminology and crime science. European Journal on 
Criminal Policy and Research, 10(1), 55-63.

Council of Canadian Academies (2014). Policing Canada in the 21st Century: New 
Policing for New Challenges. Ottawa (ON): The Expert Panel on the Future of Canadian 
Policing Models, Council of Canadian Academies.

Custers, B. (2012). Technology in policing: Experiences, obstacles and police needs. 
Computer law & security review, 28(1), 62-68.

Custers, B., & Vergouw, B. (2015). Promising policing technologies: experiences, 
obstacles and police needs regarding law enforcement technologies. Computer Law & 
Security Review, 31(4), 518-526.

Dalle, J.L. (2015). Nieuwe technologieën en policing. In: W.B.P. Ponsaers, M. Easton 
& A. Lemaître (Red.), De toekomstpolitie. Triggers voor een voldragen debat (pp. 187-206). 
Reeks Veiligheidsstudies 10.

Dean, G., & Gottschalk, P. (2007). Technologies for Police Knowledge management. 
In: G. Dean & P. Gottschalk (Red.), Knowledge Management in Policing and Law En-
forcement. Foundations, Structures, Applications (pp. 103- 126). Oxford University Press.

Easton, M. (2015). Het managen van innovatie door een netwerkende publieke politie. 
De triple helix als vehikel. In: W.B.P. Ponsaers, M. Easton & A. Lemaître (Red.), De toe-
komstpolitie. Triggers voor een voldragen debat, (pp. 151-164). Reeks Veiligheidsstudies 10.

Ericson, R.V. & Haggerty, K.D. (1997). Policing the risk society. Clarendon Studies in 
Criminology. Oxford University Press, Oxford.

European Commission (2015). The European agenda on security. Ontleend aan: https://
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en

Est, R. van, Rerimassie, V., Van Keulen, I. & Dorren, G. (2014). Intieme technologie: 
de slag om ons lichaam en gedrag. Rathenau Instituut, Den Haag.



Sander Ernst en Nicolien Kop

242 CPS 2018-3, nr. 48

Expertgroep Forensisch Onderzoek en Innovatie (2016). Driejaarlijkse signale-
ring. Ontleend aan: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/13/
tk-bijlage-driejaarlijkse-signalering-expertgroep-forensische-onderzoek-en-innovatie

Garicano, L., & Heaton, P. (2010). Information technology, organization, and produc-
tivity in the public sector: evidence from police departments. Journal of Labor Economics, 
28(1), 167-201.

Goldin, I. (2017). The second Renaissance. Nature, 550, 327-329, doi:10.1038/550327a.

Hollywood, J.S., Woods, D., Silberglitt, R.S., & Jackson, B.A. (2015). Using future 
Internet technologies to strengthen criminal justice. RAND Corporation.

Hollywood, J.S., Boon Jr, J.E., Silberglitt, R., Chow, B.G., & Jackson, B.A. (2015). 
High-priority information technology needs for law enforcement. Rand Corporation.

Independent Police Commission (2013). Policing for a better Britain. London: IPC.

Innovatieagenda Veiligheid en Justitie (2014). Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
Den Haag.

Innovatieagenda Forensische Opsporing (2014). Nationale Politie.

King, W.R. (2000). Measuring police innovation: issues and measurement. Policing: An 
International Journal of Police Strategies & Management, 23(3), 303-317.

Kloosterman, A., Mapes, A., Geradts, Z., Van Eijk, E., Koper, C., Van den Berg, J., 
… & Van Asten, A. (2015). The interface between forensic science and technology: how 
technology could cause a paradigm shift in the role of forensic institutes in the criminal 
justice system. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 370(1674), 20140264.

Kool, L., Timmer, J., Royakkers, L. & Van Est, R. (2017). Opwaarderen – Borgen van 
publieke waarden in de digitale samenleving. Den Haag: Rathenau Instituut.

Koper, C.S., Taylor, B.G., & Kubu, B.E. (2009). Law enforcement technology needs as-
sessment. Police Executive Research Forum in Association with Lockheed Martin. Wa-
shington, DC.

Koper, C.S., Lum, C., Woods, D.J., & Hibdon, J. (2015). Realizing the potential of tech-
nology in policing. A multisite study of the social, organizational and behavioral aspects of 
implementing policing technologies. Ontleend aan: http://cebcp.org/wp-content/evidence-
based-policing/ImpactTechnologyFinalReport

Loveday, B. (2017). “Still plodding along? The police response to the changing profile 
of crime in England and Wales.” International Journal of Police Science & Management, 
19(2), 101-109.

London Assembly, Budget and Police Performance Committee (2013). Smart 
policing. How the Metropolitan Police Service can make better use of technology. 

Manyika, J., Chui, M., Bughin, J., Dobbs, R., Bisson, P., & Marrs, A. (2013). Disruptive 
technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy (vol. 12). 
San Francisco, CA: McKinsey Global Institute.

Metropolitan Police (2014). Total Technology 2014-2017. 

Munnichs, G., Kouw, M., & Kool, L. (2017). Een nooit gelopen race. Den Haag: Rathe-
nau Instituut.



Zicht op technologische ontwikkelingen binnen de politie

CPS 2018-3, nr. 48 243

Nationale Politie (2012). Inrichtingsplan nationale politie. Den Haag, Rijksoverheid.

Police Executive Research Forum (2012). How are innovations in technology transfor-
ming policing? Washington, D.C.

Police Executive Research Forum (2014). Future Trends in Policing. Washington, 
D.C.: Office of Community Oriented Policing Services.

Pool, R., & Custers, B. (2017). The Police Hack Back: Legitimacy, Necessity and Pri-
vacy Implications of The Next Step in Fighting Cybercrime. European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, 25(2), 123-144.

President’s Task Force on 21st Century Policing (2015). Final Report of the President’s 
Task Force on 21st Century Policing. Washington, DC: Office of Community Oriented 
Policing Services.

Rijksbrede trendverkenning, strategieberaad rijksbreed (2013). Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie DCB/BO/Kennis & Strategie, 
Den Haag. 

Russell, G. (1998). Smith. Criminal Exploitation of New Technologies. Trends & Issues 
in Crime and Criminal Justice (93). Canberra: Australian Institute of Criminology.

Teeuw, W.B. (Red.), Vedder, A.H. (Red.), Custers, B.H.M., Dorbeck-Jung, B.R., 
Faber, E.C.C., Iacob, S.M., … & Vudisa, J.N. (2008). Security applications for converging 
technologies. Impact on the constitutional state and legal order. Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers, WODC-reeks Onderzoek en Beleid, nummer 269.

Schulze Greiving, V., Te Kulve, H., Konrad, K., Kuhlmann, S., & Pinkse, P. (2016). 
Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie. Verkenning van toepassingsmogelijkheden. 
Universiteit Twente – Department of Science, Technology and Policy Studies (STePS), 
Enschede.

Silberglitt, R., Chow, B.G., Hollywood, J.S., Woods, D., Zaydman, M., & Jackson, 
B.A. (2015). Visions of Law Enforcement Technology in the Period 2024-2034. Rand Cor-
poration.

Stol, W.P.H. (2014). Informatie voor politiewerk: basisprincipes. In: Muller, E., Van 
der Torre, E., Hoogenboom, A.B., Kop, N. (Eds.), Politie – Studies over haar werking 
en organisaties (pp. 231-246). Deventer: Kluwer.

Strategische onderzoeksagenda Nationale Politie (2014). Ontleend aan: https://
www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Onderzoek

Technologiescan (2017). Intern document Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

The Hague Security Delta (2014). Nationale Innovatieagenda Veiligheid. Den Haag. 

TNO (2014). Technologieradar Veiligheid. Relevante technologische ontwikkelingen als input 
voor (kennis- en) innovatieagenda’s. 

TNO (2015). RTI Radar. 

Volberda, H., Jansen, J., Tempelaar, M., & Heij, K. (2011). Monitoren van sociale 
innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren. Tijdschrift 
voor HRM, 1, 85-110.



Sander Ernst en Nicolien Kop

244 CPS 2018-3, nr. 48

Vries, A. de, & Smit, S. (2016). Predictive policing: politiewerk aan de hand van voor-
spellingen. Justitiële Verkenningen, 42(3), 9-22. doi:10.5553/JV/016758502015041002002.

Van de Ven, A.H., Angle, H.L., & Poole, M.S. (1989). Research on the Management of 
Innovation. NewYork: Harper.

Went, R., Kremer, M., & Knottnerus, A. (Eds.) (2015). De robot de baas. De toekomst 
van werk in het tweede machinetijdperk. WRR-Verkenning nr. 31.

Westera, N.J., Kebbell, M.R., Milne, B., & Green, T. (2016). The prospective detective: 
developing the effective detective of the future. Policing and Society, 26(2), 197-209.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2016). Big Data in een vrije en 
veilige samenleving. Rapport nr. 95. Den Haag.

Willis, J.J., & Mastrofski, S.D. (2011). Innovations in Policing: Meanings, Structures, 
and Processes. Annual Review of Law and Social Science, 7(1), 309-334.

WODC (2016). Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg. Justitiële Verken-
ningen, 43(3), Den Haag: Boom Juridisch,.

Wolfe, R.A. (1994). Organizational innovation: Review, critique and suggested research 
directions. Journal of management studies, 31(3), 405-431.

Youngs, A. (2007). The future of investigations. In: Schafer, J.A. (Ed.), Policing 2020: 
Exploring the future of crime, communities and policing, (pp. 209-225). US Department of 
Justice, Federal Bureau of Investigation.



CPS 2018-3, nr. 48 245

Opiniestuk

General Data Protection Regulation (GDPR)

Kritische blik op de meerwaarde en de gevolgen 
van de GDPR voor de Belgische geïntegreerde 
politie1

 Cahiers Politiestudies 
 Jaargang 2018-3, nr. 48
 p. 245-252
 © Gompel&Svacina
 ISBN 978-94-6371-033-6

Cebert Vanlessen2, Alexander van Liempt3 en Steve Provost4

Samenvatting: De GDPR is een Europese verordening die bijgevolg bindend is voor alle EU-
lidstaten. Dit impliceert dat alle persoonsgegevensverwerkende instanties binnen de lidstaten 
ertoe gehouden zijn de bepalingen van de GDPR in acht te nemen uiterlijk tegen 25 mei 
2018. Realistisch of een utopie? Het is noodzakelijk dat de Belgische geïntegreerde politie deze 
verplichtingen op een geïntegreerde wijze aanpakt met initiatief name door de federale politie. 
Werd er tijdig aan deze oefening begonnen en is de communicatie transparant genoeg tussen 
de federale politie en de lokale entiteiten? En wat is finaal de meerwaarde van een dergelijke 
regelgeving voor de Belgische geïntegreerde politie, en bij uitbreiding, voor alle veiligheids- en 
inlichtingendiensten in België?

 1. (Onmogelijke) race tegen de klok?

U heeft tijdens het surfen op het wereldwijde web al wel gemerkt dat U de laatste 
tijd langs alle kanten bestookt wordt met pop-ups, meldingen en nieuwsartikelen 
met betrekking tot gegevensbescherming. De oorzaak hiervan is dat de ‘General Data 
Protection Regulation’ (kortweg GDPR)5 op 25 mei 2018 in voege treedt.6 

1 Deze opinietekst geeft het standpunt van de auteurs weer en vertolkt niet noodzakelijk deze van de redactie 
van de Cahiers Politiestudies.

2 Cebert Vanlessen, stagiair criminologische wetenschappen bij de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – 
Nieuwerkerken.

3 Alexander van Liempt, directeur beleid bij de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.
4 Steve Provost, korpschef bij de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.
5 Zie Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 679, 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), 
Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119, 1.

6 Zie art. 99 Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 679, 27 april 2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gege-
vensbescherming), Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119, 1.
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Sedert 4 mei 2016, de publicatiedatum van de GDPR en de Richtlijn EU 2016/680 voor 
justitie en politie7 in het Publicatieblad van de Europese Unie, is bekend dat deze 
nieuwe privacyregelgeving op komst was. Het Europees Parlement en de Raad hebben 
echter voorzien in een overgangsperiode van twee jaar om de lidstaten en haar per-
soonsgegevensverwerkende instanties de gelegenheid te bieden een implementatieplan 
of –strategie uit te werken en één en ander in nationale wetgeving om te zetten. Het 
initiatief inzake de implementatie van een Europese verordening dient echter vanuit 
de uitvoerende macht van de lidstaten zelf te komen. M.a.w. komt het aan de Belgische 
Federale Regering toe om de GDPR te concretiseren in nationale wetgeving (kaderwet, 
uitvoeringsbesluiten, etc.), teneinde een concreet juridisch kader te bieden aan de 
persoonsgegevensverwerkende instanties. Ook de praktische invulling van de taken 
en bevoegdheden van bepaalde functionarissen binnen deze regelgeving is vooralsnog 
onduidelijk: kan bv. de consulent voor de gegevensbescherming8 ook taken uitvoeren 
van de functionaris van gegevensbescherming9?

Oorspronkelijk was voorzien dat deze juridische instrumenten tegen begin mei 2018 
zouden gepubliceerd zijn. Dit op zich zou al aan de late kant geweest zijn, gezien het 
feit dat de deadline voor GDPR-conformiteit slechts enkele weken later ligt. Gelet op de 
complexiteit en de omvang van de verplichtingen die voortvloeien uit deze verordening 
blijkt nu reeds dat het sowieso onmogelijk is om tegen de deadline van 25 mei volledig 
GDPR-conform te kunnen functioneren en dat het noodzakelijk zal zijn om te voorzien 
in een ruime overgangsperiode.

 2. Alternatieve implementatieplanning

Gezien de onhaalbaarheid van de deadline waarin het Europees Parlement en de Raad 
hebben voorzien, is er dus een alternatieve implementatieplanning vereist. DRI van de 
Federale Politie zou ernaar werken om tegen november 2019 volledig GDPR-conform te 
werken. Het lijkt aangewezen dat de Belgische lokale politiezones zich hierop richten. 
Lokale en federale politie vormen immers samen één geïntegreerde politie10 en het op 
elkaar afstemmen van de implementatieplanning maakt een vlotte en constructieve 
samenwerking (en toekomstgerichte veilige informatie-uitwisseling) inzake de imple-
mentatie van de GDPR tussen beide componenten van de Belgische geïntegreerde 
politie mogelijk. 

Deze geïntegreerde manier van aanpak is vooralsnog totaal niet het geval. Op vele 
plaatsen wordt er in het duister getast over wat er nu precies moet gebeuren om zich 

7 Zie Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten 
met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119/89.

8 Zoals geregeld door het Koninklijk besluit betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens, BS 6 
december 2015.

9 Zoals geregeld door art. 37-39 Verordening (EU-2016/679), Pb. L. 4 mei 2016 en art. 32-34 Richtlijn (EU-
2016/680), Pb. L 4 mei 2016.

10 De geïnteresseerde lezer kan de organisatie en werking van de Belgische geïntegreerde politie o.a. nalezen in 
Ponsaers, P., & Devroe, E. (2014), “Nationale politiebestellen in beweging in Europa”, Handboek Politiediensten, 
Internationaal, Afl. 111, 1-60.
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te conformeren naar deze nieuwe regelgeving. Her en der kan er gezocht worden naar 
informatie (bv. via het interne Yammer-kanaal van de politie); maar een transparante 
en beschikbare planning met praktische tools is vooralsnog niet beschikbaar.

 3. Absurditeit van de GDPR

 3.1 Waarom GDPR?

Waarom is de GDPR eigenlijk nodig? En voor wie is deze nieuwe regelgeving in feite 
bedoeld? De oorzaak hiervoor is te vinden bij internetgiganten zoals GAFA (Google, 
Amazon, Facebook & Apple). De manier waarop dergelijke bedrijven omspringen 
met persoonsgegevens is op z’n minst éénzijdig en pragmatisch te noemen en het is 
hiertegen dat de EU nu streng wil optreden d.m.v. sanctionerende maatregelen in de 
vorm van zware boetes. Echter, omdat het om een verordening gaat, is deze Europese 
regelgeving bindend voor iedere persoonsgegevensverwerkende instantie binnen de 
lidstaten van de EU. Dit zorgt ervoor dat ook instanties die persoonsgegevens reeds 
op een veilige manier verwerken én reeds aan voldoende toezicht onderworpen zijn 
(zoals de Belgische politiediensten), alsnog moeten voldoen aan de GDPR-bepalingen. 

Eigenlijk was deze regelgeving niet specifiek bedoeld voor politiediensten, maar er 
wordt hen geen andere keuze gelaten dan hieraan te conformeren. Het behoeft geen 
betoog dat een doorgedreven veiligheid noodzakelijk is en blijft binnen de politionele 
informatieverwerking (en bij uitbreiding alle inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Maar 
de GDPR verplicht bijkomende functionaliteiten en risicoanalyses op gegevensstromen 
die nu reeds voorwerp uitmaken van een doorgedreven informatieveiligheid. Via de 
verordening wordt de geïntegreerde politie verplicht tot de zgn. GDPR-conformiteit. 
Dit maakt hen dan ook het ‘slachtoffer’ van de algemeen geldende reikwijdte van de 
GDPR. We gaan hier niet exhaustief op in maar geven hierna enkele voorbeelden van 
een bijkomende controle die ons inziens verregaand is.

 3.2 Register van verwerkingsactiviteiten

Politiediensten zijn verplicht om een register bij te houden met daarin letterlijk alle 
verwerkingsactiviteiten over persoonsgegevens.11 Dit houdt in dat je in principe zelfs 
voor de kleinste vormen van gegevensverwerking dit register dient aan te vullen. Stel 
dat je tijdens een telefoongesprek het e-mailadres opvraagt van een burger om verder 
te communiceren, dan dien je het verwerkingsregister aan te vullen voor wat betreft 
deze persoonsgegevensverwerking. De verplichting tot registratie van een dergelijke 
minimalistische gegevensverwerking is op zich al absurd. Maar een gebrek aan ‘accoun-
tability’ t.a.v. de toezichthoudende autoriteiten voor dergelijke gegevensverzameling en 
-verwerking maakt dat men het aanvullen van het verwerkingsregister enigszins naar 
zijn hand kan zetten. Men kan immers opteren om enkel datgene te registreren waar 
men echt niet onderuit kan. 

11 Zie art. 30 Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 679, 27 april 2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gege-
vensbescherming), Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119, 1.
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Ook hier is absoluut nood aan een centrale sturing en transparante communicatie om 
te komen tot één globaal verwerkingsregister voor de geïntegreerde politie.

 3.3 Toezichthoudende autoriteiten

Eén van de meest ingrijpende veranderingen die de GDPR met zich meebrengt is dat 
er door twee toezichthoudende autoriteiten, zoals de naam al doet vermoeden, (extra) 
toezicht zal worden gehouden op de werking van de politie, en dan meer bepaald op de 
verwerking van persoonsgegevens door de politie.12,,13 Deze twee autoriteiten zullen 
de GBA (= Gegevensbeschermingsautoriteit)14 en het C.O.C. (= Controleorgaan op de 
politionele informatie)15 gaan heten. De GBA is in essentie gewoon een nieuwe naam 
voor de CBPL (= Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). 
Deze autoriteit zal toezien op de verwerking door de politie van alle persoonsgegevens 
die geen politionele informatie betreffen. Concreet wil dit zeggen dat de GBA vooral 
zal toezien op het verwerken door de politie van personeelsinformatie. Het C.O.C. 
daarentegen zal toezien op de verwerking door de politie van persoonsgegevens die 
politionele, en dus meer gevoeligere, informatie betreffen. De GBA en het C.O.C. zijn 
autoriteiten die reeds vóór de GDPR bestonden. Het toezicht dat ze op de verwerking 
van persoonsgegevens door de politiediensten zullen gaan houden is echter wel nieuw. 

In het kader van gegevensbescherming, en dan meer bepaald de bescherming van 
persoonsgegevens, bestaat reeds toezicht op de politiediensten. Waarom dan nog een 
bijkomende controle in het leven roepen? Er zijn immers al een aantal organen die 
toezicht houden op onze politiediensten. Zo zijn er reeds in iedere federale dienst en 
ieder lokaal korps diensten belast met intern toezicht, en zijn er de Algemene Inspectie 
en de Vaste Comités P en I als controleorganen. Het lijkt hier daarom absurd om 
daarbovenop nog eens twee extra organen toezicht te laten houden over de werking 
van de politiediensten.16 

Het feit dat de politie reeds (en terecht) door diverse organen aan toezicht onderworpen 
is, maakt dat men zou kunnen stellen dat het opportuun is om de politiediensten vrij te 
stellen van heel het GDPR-gebeuren. Spijtig genoeg hebben het Europees Parlement en 
de Raad daar anders over beslist. De nationale wetgever had dit anders kunnen regelen 
wat politie (en inlichtingendiensten) betreft, quod non.

12 Zie art. 51 Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 679, 27 april 2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gege-
vensbescherming), Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119, 1.

13 Zie art. 41 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde 
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten 
of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119/89.

14 Zie Wet 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, BS 10 januari 2018.
15 Zie Wet 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wat het Controleorgaan op de politionele 
informatie betreft, BS 18 december 2015.

16 Voor het toezicht op politiediensten: zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2686-toezicht-en-controle.
aspx?refTitle=K2jTm0mKf22NmVAYVBmxsgWVi8tp84ZfIkVln2My6osP6q1FTO8tEAwavGiqOeukqtFtV_95
q4vaxCApzGnVKB561G7ebdrwSjF8tHLeAdA1&refId=X5k7fPZxb3CqvWdxrUZPcvBjv8XyFZak7834r8Iqh-
PodSkD_IKUUBEohOp3Q3FuuCsQNXz3RP-1Ww1Nd3A_klw2 
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 3.4 Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Verder volgt uit de GDPR ook dat er risicoinschattingen dienen te worden gemaakt m.b.t. 
de databanken die door een persoonsgegevensverwerkende instantie worden gebruikt. 
Deze risicoinschattingen kunnen gezien worden als het begin van een kettingproces. 
Dergelijke inschattingen dienen te gebeuren door de ‘verwerkers’. Een verwerker is 
iemand die bij het gebruik van een databank persoonsgegevens verwerkt. Dit kan in 
principe eender welke medewerker van de geïntegreerde politie zijn, aangezien het 
werken met databanken inherent is aan de politiefunctie. Zij zullen dan vervolgens 
moeten gaan oordelen of een databank een hoog of een laag risico vertoont op een 
schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen wiens per-
soonsgegevens worden verwerkt. Vertoont de databank een hoog risico op een schending 
van deze fundamentele rechten en vrijheden, dan is men verplicht om verder te gaan 
met het volgende onderdeel in de ketting, m.n. een risicoanalyse of ‘Data Protection 
Impact Assessment’ (= DPIA).17 

Een dergelijke risicoanalyse (DPIA) dient echter te gebeuren a.d.h.v. een instrument 
dat hiervoor specifiek ontworpen is. Er is vooralsnog geen uniforme tool beschikbaar 
binnen de geïntegreerde politie om dergelijke DPIA’s uit te voeren. Als de Franse tool18 
ter zake eens wordt overlopen, blijkt al snel dat het uitvoeren van risicoanalyses (DPIA’s) 
een zeer tijdrovend proces is. Men zou deze risicoanalyses (DPIA’s) kunnen vermijden 
door de ketting bij het begin, meer bepaald bij de risicoinschattingen, te doorbreken. 

Maar hoe zit het nu met die risicoinschattingen? Het komt er op neer dat de inschatting 
van dit risico eigenlijk een product is van de gedachtes en opvattingen van één persoon, 
m.n. de verwerker in kwestie. Wat impliceert dit? Men zou als verwerker zoveel mogelijk 
databanken kunnen labelen als ‘laag risico’ omdat men er dan als instantie niet toe 
gehouden is risicoanalyses (DPIA’s) uit te voeren voor die databanken. Het feit dat 
men dus zelf kan bepalen of men al dan niet een risicoanalyse (DPIA) zal moeten gaan 
uitvoeren is enigszins bizar te noemen. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de risicoinschattingen en de risicoanalyses (DPIA’s) 
m.b.t. de databanken ertoe leiden dat de nodige randvoorwaarden kunnen worden 
gesteld en de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Dit teneinde het risico 
op een schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene wiens 
persoonsgegevens worden verwerkt trachten te minimaliseren. In de praktijk zal echter 
blijken dat men als politiedienst reeds tal van maatregelen genomen zal hebben in 
functie van gegevensbescherming. M.a.w. is het perfect mogelijk dat wanneer een risico-
analyse (DPIA) een hoog risico op schending van de fundamentele rechten en vrijheden 
aangeeft, er uit de praktijk blijkt dat men reeds de nodige maatregelen had genomen om 
dit risico trachten te minimaliseren. In die zin zal het maken van risicoinschattingen 
en risicoanalyses (DPIA’s) vaak een (onnodige?) tijdrovende zaak zijn. Voor wat betreft 
gegevensbescherming is de Belgische geïntegreerde politie in het algemeen immers 

17 Zie art. 35 Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 679, 27 april 2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gege-
vensbescherming), Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119, 1.

18 Zie CNIL, Privacy Impact assessment (pia), https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia (consultatie 
23 april 2018). 
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zeker niet slecht bezig. De zinvolheid en het nut van dergelijke risicoinschattingen en 
risicoanalyses (DPIA’s) kunnen dus zeker in twijfel getrokken worden.

 4. Richtlijn Politie & Justitie

Naast de GDPR voorzien het Europees Parlement en de Raad in een aparte Richtlijn 
voor justitie & politie binnen haar lidstaten.19 Deze richtlijn is, in tegenstelling tot de 
GDPR, enkel bindend voor wat betreft het doel. De manier waarop de verschillende 
instanties in de politionele en justitiële sector dit doel trachten te bereiken is van 
geen belang. Desalniettemin dient deze richtlijn wel als leidraad bij het streven naar 
GDPR-conformiteit. 

In essentie gaat het in deze richtlijn vooral om de verwerking van persoonsgegevens 
in het kader van politionele data. Het betreft in deze richtlijn dus een sturing van de 
manier waarop justitie & politie omgaan met vertrouwelijke informatie in het kader 
van opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. Deze richtlijnen zijn niet afdwingbaar 
zolang deze niet zijn omgezet naar Belgisch recht.

Het niet-bindende karakter van deze richtlijn blijkt immers ook uit de bepalingen die 
hierin zijn opgenomen. Deze bepalingen geven blijk van dat de sturing die de richtlijn 
wenst te bieden aan justitie & politie inzake verwerking van persoonsgegevens enkel 
dient te worden opgevolgd ‘indien mogelijk’, ‘indien noodzakelijk’ of ‘indien van toepas-
sing’. Deze uitzonderingsgronden zijn terug te vinden in tal van bepalingen van deze 
richtlijn. Dit maakt dat men er in veel gevallen niet toe gehouden is die bepalingen 
absoluut na te leven, maar dat men toch enige discretionaire bewegingsruimte heeft. 

Ook hier kan de meerwaarde van een dergelijke richtlijn in vraag worden gesteld. Gezien 
al het extra werk dat de GDPR reeds met zich meebrengt, lijkt het onwaarschijnlijk dat 
persoonsgegevensverwerkende instanties geneigd gaan zijn om nog meer extra werk 
op zich te nemen o.b.v. deze richtlijn. De praktische vertaalslag van deze richtlijn op 
de werkvloer lijkt daarom eerder gering te gaan zijn. Het is dan ook in die zin dat deze 
richtlijn in zijn actuele vorm weinig meerwaarde lijkt te gaan bieden.

 5. Is de GDPR een vooruitgang?

De GDPR beoogt gegevens beter te beschermen tegen alle mogelijke risico’s. Meer 
concreet wil men het risico op datalekken zoveel mogelijk minimaliseren. Dit impliceert 
dat men in de toekomst inzake gegevensverwerking een pak voorzichtiger zal moeten 
gaan omspringen met gegevens. Dit kan de werking van de geïntegreerde politie alleen 
maar ten goede komen, althans zo lijkt het op het eerste zicht. Een betere bescherming 
of ‘afscherming’ van gegevens teneinde het risico op datalekken20 zoveel mogelijk te 

19 Zie Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten 
met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, Pb. L. 4 mei 2016, afl. 119/89.

20 Art. 33 en 34 GDPR bepalen dat er sprake is van een datalek zodra er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging 
van persoonsgegevens. Een datalek dient o.a. binnen de 72u te worden gemeld aan de toezichthoudende 
autoriteit.
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minimaliseren heeft immers ook een keerzijde. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de 
gegevensdeling binnen eenzelfde politiedienst of tussen verschillende politiediensten 
nog problematischer wordt dan deze nu al is. Op deze manier bewerkstelligt de GDPR 
mogelijks een polarisatie tussen de verschillende politiediensten van de geïntegreerde 
politie. Gezien gegevensverwerking en -deling een essentieel element uitmaakt van de 
politiefunctie, zou het immers verkeerd zijn om de keerzijde van deze medaille niet 
aan een kritische blik te onderwerpen. 

Het bestaan van achterpoortjes en manieren om onder de verplichtingen van de GDPR 
uit te komen, wijzen op de absurditeit in zijn geheel m.b.t. het GDPR-gebeuren. Welke 
meerwaarde zullen het extra toezicht, het register met alle verwerkingsactiviteiten en 
de risicoinschattingen en risicoanalyses bieden inzake gegevensbescherming zolang 
de mogelijkheid bestaat om zich van deze verplichtingen te ontdoen? Het is vooral in 
deze zin dat de GDPR tekort lijkt te schieten voor wat betreft haar praktische vertaalslag. 
Verder kan men zich in de eerste plaats ook al afvragen of het wel echt noodzakelijk is 
dat er dergelijke maatregelen en verplichtingen worden opgelegd aan de geïntegreerde 
politie.

 6. Conclusie

De implementatie van de GDPR brengt enorm veel voorbereidend werk met zich 
mee. De meerwaarde van deze verordening en haar gevolgen blijft ons vooralsnog 
onduidelijk. De Belgische geïntegreerde politie doet het immers zeker niet slecht inzake 
gegevensbescherming. Daarnaast wordt hierop reeds een grondig toezicht uitgeoefend 
door verschillende organen. Het lijkt daarom ook overbodig dat onze politiediensten 
zullen moeten voldoen aan de extra verplichtingen van de GDPR-bepalingen. 

Echter valt er niet veel aan te veranderen en moeten we trachten GDPR-conformiteit op 
een zo efficiënt mogelijke manier na te streven. Dit kan door ons zoveel als mogelijk te 
richten tot de essentie van de zaak met een eerder minimaliserende aanpak waarbij men 
het implementatiewerk minimaliseert tot datgene wat absoluut noodzakelijk en verplicht 
is. Volledige conformering aan de GDPR tegen 25 mei 2018 is praktisch onhaalbaar. 

Nu maar hopen dat de informatiedeling tussen de verschillende Belgische (en bij 
uitbreiding internationale) politiediensten ten volle kan blijven bestaan én benut wordt.

Ook hier geldt het gekende adagium: ‘Experientia docet’.

Opm.: Deze tekst is bijgewerkt tot 25 mei 2018. 
Op dat ogenblik van de Kaderwet, de herwerking van de Wet op het Politieambt en uit-
voeringsbesluiten tot implementatie van de GDPR-verplichtingen nog niet gepubliceerd.
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Jelle Brands1

Uit mijn tijd op de middelbare school herinner ik mij nog goed hoe de kaarten en 
illustraties uit de Bosatlas tot de verbeelding spraken. De interesse in de (tijd)ruimtelijke 
verdeling van fenomenen – en de representatie daarvan in kaarten – ontwikkelde zich 
verder tijdens mijn vervolgopleiding. Met De Bosatlas van de veiligheid is er nu een editie 
aan de reeks Bosatlassen toegevoegd die direct raakt aan mijn onderzoeksinteresse 
in (vooral subjectieve) veiligheid. Ik was dan ook verheugd toen ik deze editie in de 
schappen zag liggen. Hieronder zal ik globaal de inhoud van de atlas uiteenzetten, 
deze inhoud koppelen aan het doel dat De Bosatlas van de veiligheid zich stelt, en hierop 
reflecteren vanuit mijn interesse en expertise in veiligheidsbeleving. 

De Bosatlas voor de veiligheid stelt zich tot doel de belangrijkste cijfers over veilig-
heid en de (vooral Nederlandse) veiligheidszorg toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Logisch is dan ook dat in het eerste hoofdstuk (1) aandacht besteed wordt aan 
veiligheidsbegrippen. Het begrip ‘veiligheid’ wordt daarbij opgedeeld in een objectieve en 
een subjectieve variant. Bij objectieve onveiligheid gaat het om ‘meetbare’ veiligheid, en 
daarmee “direct kenbare situaties, omstandigheden of gebeurtenissen als externe bronnen van 
bedreiging” (zie Pleysier, 2011, p. 24). Subjectieve veiligheid gaat over de beleving of het 
gevoel van veiligheid. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt naar sociale onveiligheid 
wanneer het gaat om onveiligheid veroorzaakt wordt door mensen. Wanneer dat niet 
het geval is, spreken we over fysieke onveiligheid.

Onderlegd met deze kennis wordt in de daarop volgende hoofdstukken aandacht 
geschonken aan (2) persoonlijke veiligheid, (3) sociale veiligheid en criminaliteit, 
(4) opsporen, vervolgen en straffen, (5) veilige leefomgeving, (6) veilig vervoer, (7) 
waterveiligheid, (8) industrie en mijnbouw, (9) nationale veiligheid en als laatste (10) 
gevaren over de grens. Hieronder ga ik nader in op hoe in De Bosatlas van de veiligheid 
het ingewikkelde begrip veiligheidsbeleving toegankelijk wordt geïntroduceerd.

1 Universitair docent aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit Leiden.
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Op basis van cijfers van het CBS zien we in het derde hoofdstuk dat Nederlandse 
burgers zich – over de afgelopen 13 jaar – minder onveilig zijn gaan voelen. Door 
middel van kaarten, grafieken en diagrammen wordt ook duidelijk gemaakt dat het 
onveiligheidsgevoel niet evenredig over de ruimte verdeeld is en verschilt tussen 
(groepen) personen. Gemiddeld genomen voelen inwoners van de grote steden zich 
onveiliger. Daarnaast blijken vrouwen zich vaker onveilig te voelen dan mannen. De 
cijfers laten ook zien dat hoger opgeleiden en personen tussen de 15 en 24 jaar zich 
relatief vaker ‘wel eens onveilig voelen’. Geopperd wordt dat de geconstateerde daling in 
de onveiligheidsbeleving zou kunnen komen door een daling van de geregistreerde en 
ondervonden criminaliteit, of dat deze mogelijk samengaat met ‘meer blauw op straat’ 
en cameratoezicht. Uitgelegd, en verbeeld, wordt dat de aanwezigheid van beveiligings-
camera’s de afgelopen decennia een flinke vlucht heeft genomen. Ze zijn inmiddels 
niet meer weg te denken uit het straatbeeld (zie bijvoorbeeld Norris, 2012). Volgens 
de atlas gebruiken op dit moment 172 gemeenten cameratoezicht om de openbare 
ruimte te beveiligen. Het voorgaande schetst naar mijn mening een goed algemeen 
(tijd-ruimtelijk) beeld van de onveiligheidsbeleving in Nederland. Door op te splitsen in 
groepen personen wordt bovendien gekoppeld aan enkele ‘doorgewinterde’ verklaringen 
die we kennen vanuit de wetenschappelijke literatuur (zie bijvoorbeeld Farrall, Jackson, 
& Gray, 2012; Spithoven, 2017). Toch roept het voorgaande ook een aantal vragen op.

Allereerst is het altijd de vraag waar we nu precies naar kijken bij algemene en diffuse 
metingen van de veiligheidsbeleving. Boutellier (2005) sprak binnen zijn inaugurele 
rede ook wel over het concept veiligheid als semantisch sleepnet “voor allerlei zaken die 
niet deugen” (van Steden, 2011, p. 9). We scharen steeds meer onder de term, wat tege-
lijkertijd de betekenis en interpretatie van algemene cijfers over de veiligheid(sbeleving) 
bemoeilijkt. Binnen de fear of crime-studies zien we (soms, maar zeker niet altijd) dat 
gekoppeld wordt aan specifieke(re) zorgen over, en angsten voor, criminaliteit. Binnen 
zulke studies wordt dan ook al wat duidelijker waar de beleving of het gevoel aan refereert 
(zie Ferraro & Grange, 1987). Als we deze gedachtegang voortzetten, is het opvallend dat 
het thema ‘subjectieve veiligheid’ na het hoofdstuk ‘veiligheidsbeleving’ nauwelijks meer 
aan bod komt. Bijvoorbeeld op het punt waar veelvoorkomende criminaliteit (pp. 23-33) 
behandeld wordt, of op pagina’s waar ingegaan wordt op cybercriminaliteit (pp. 38-41).

Wanneer de wetenschappelijke literatuur erop nageslagen wordt, is het mij ten tweede 
ook niet direct duidelijk waarom er – specifiek in het hoofdstuk veiligheidsbeleving – 
relatief veel aandacht geschonken wordt aan (de opkomst van) cameratoezicht. Hiermee 
lijkt aangestuurd te worden op een technologische oplossing voor onveiligheidsbeleving, 
die wat mij betreft wat vertekenend is. Bewijs dat mensen zich daadwerkelijk veel veiliger 
voelen in de aanwezigheid van camera’s is niet onomstreden in de wetenschappelijke 
literatuur (Brands & Schwanen, 2014; Germain, 2013; Lorenc, Petticrew, et al., 2013). 
Meer algemeen; er worden drie ‘mogelijke’ verklaringen geboden voor de afname van 
de onveiligheidsbeleving (daling geregistreerde en ondervonden criminaliteit, ‘meer 
blauw op straat’ en cameratoezicht), maar het blijft wat in het midden of deze drie nu 
de belangrijkste zijn om de getoonde (neerwaartse) trend van gemeten onveiligheids-
beleving te verklaren. Eerdere onderzoeken naar veiligheidsbeleving delen bijvoorbeeld 
op in individuele, situationele (waaronder neighbourhood) en sociaal-culturele verklarin-
gen (Oppelaar & Wittebrood, 2006; Spithoven, 2017). Op basis van een systematische 
literatuur review maken Lorenc, Petticrew, et al. (2013) de balans op dat ‘home security 
improvements’ een veelbelovende situationele interventie lijken ter bevordering van de 
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subjectieve veiligheid, en in zekere situaties straatverlichting. Zoals in het voorgaande 
punt, is het daarbij van belang in ogenschouw te nemen dat zulke interventies vooral 
betrekking zullen hebben op zorgen over, en angsten voor, bepaalde vormen van cri-
minaliteit. Lorenc en collega’s concluderen tegelijkertijd dat “CCTV (…) appeared to be 
the least promising of the interventions” (p. 8).

Als laatste: tijdens het lezen van De Bosatlas van de veiligheid bekruipt mij soms de 
gedachte dat de inhoud eigenlijk vooral lijkt te gaan over onveiligheid. Wanneer we 
veiligheid opvatten als dubbel negatief, als de ‘afwezigheid van onveiligheid’, dan doet 
voorgaande constatering er niet al te veel toe. Maar er zijn ook onderzoeken die laten 
zien dat de term op zichzelf ook recht doet aan meer positieve sensaties (Hutta, 2009; 
Van Zuijlen, 2008). Het werk van Schuilenburg en Van Steden (o.a. 2014) leert ons dat 
waarden en ervaringen als verbintenis, saamhorigheid, zorg en empathie terug te voeren 
zijn op de etymologische herkomst van het begrip veiligheid, maar dat deze door de 
tijd heen een steeds negatievere invulling heeft gekregen. Ook de ‘well-being’ literatuur, 
de urban studies en de stadssociologie leggen het accent wat vaker (ook) op positieve 
waarden en beleving én op sociale inclusie. Op basis van hun systematische literatuur 
review concluderen Lorenc, Clayton, et al. (2013) bijvoorbeeld dat ‘familiarity with and 
social inclusion in a given context may largely nullify the potentially fear-inducing physical 
features of that context”. Ook in mijn eigen onderzoek naar (positieve) veiligheidsbeleving 
in stedelijke uitgaansgebieden vertelden deelnemers over het belang van het gebruik 
van de stedelijke ruimte, en het zich toe-eigenen ervan. Op basis van bekendheid en 
herkenning voelden deelnemers zich meer ‘thuis’ en prettig (Brands, 2016; Brands & 
Van Aalst, 2017). Mogelijk was een hoofdstuk dat ingaat op (positieve) veiligheid, en 
aspecten die daarmee samengaan een interessante toevoeging geweest binnen de atlas 
waarmee ook waardevolle, specialistische inzichten voor een breder publiek toegankelijk 
zouden worden.

De Bosatlas van de veiligheid beoogt een algemeen beeld te schetsen van de veiligheid 
en de (vooral Nederlandse) veiligheidszorg en dit over te brengen aan een breed publiek. 
Daar slaagt het uitermate goed in: op basis van dit werk kan een algemeen geïnteres-
seerd publiek op veel verschillende onderwerpen een hoop leren. Voor diegenen die 
enige beroepsdeformatie kennen (waar ik mijzelf dan maar even toe reken), biedt de 
atlas een mooi voorlichtingswerk om dit algemene beeld te communiceren aan, en 
te verbeelden voor geïnteresseerden. Verdere verdieping dient vervolgens uit andere 
bronnen te worden gehaald. De schrijvers van De Bosatlas van de veiligheid stellen zelf dat, 
hoewel met uitermate veel zorg samengesteld, de atlas “niet geschikt is voor professioneel 
gebruik” (p. 4). Maar waar de inhoud ingezet wordt voor algemene voorlichtingsdoel-
einden, biedt De Bosatlas van de veiligheid een uitermate nuttige, prettig vormgegeven, 
overzichtelijke en leesbare toevoeging aan werk dat uitleg verschaft over een complex 
thema; veiligheid(sbeleving) en de veiligheidszorg.
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Abstract: maximum 150 woorden, als samenvatting van uw bijdrage. Dit plaatst u recht-
streeks onder de titel, cursief; zonder de titel ‘abstract’ erboven te plaatsen.

Opmaak:
• Laat opmaak (tabs, pagina-eindes, etc.) zoveel mogelijk achterwege; de tekst en de 

voetnoten moeten uitgelijnd zijn.
• Een titel van een boek, artikel of wet doorheen de tekst wordt cursief weergegeven.
• Titels:
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xii);
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bijdrage);
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noot. De verwijzing in de tekst naar de voetnoot gebeurt voor het laatste letterteken van 
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worden weergegeven (Peeters, 2008). Er wordt dus niet met verwijzingen in voetnoot 
of eindnoten gewerkt.
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Cahier 46: Dienstverlening door de politie 

Gasteditoren: Lodewijk Gunther Moor, Tom Van den Broeck, Elke Devroe & Antoinette 
Verhage 

Van oudsher is dienstverlening door de politie aan burgers een belangrijke taak van de 
politie. In dit Cahier staat de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening 
door de politie is. Het gaat daarbij om dienstverlening in brede zin: in ontvangst nemen 
van meldingen, opnemen van aangiften, verschaffen van informatie, maar ook het 
verlenen van allerlei soorten hulp aan burgers. 

Omarmt de politie dienstverlening nog wel als een essentieel element van haar werk-
zaamheden? Klopt het dat bij de politie de neiging bestaat om de afstand tot burgers te 
vergroten? Wat zijn de gevolgen van het verminderen van contacten in elkaars aanwezig-
heid tussen burgers en politie voor de dienstverlening? Brengt dit een verschraling van de 
informatie die de politie tot haar beschikking heeft met zich mee? Of getuigt het vooral 
online stroomlijnen van contactmomenten juist van inzicht in de huidige verhoudingen 
tussen overheid en burgers? Wat zijn effecten van de multichannelstrategie in Nederland 
waarbij de politie er op aanstuurt de contacten met burgers vooral via internet te laten 
lopen (als dat niet lukt via de telefoon, vervolgens via de balie en in het uiterste geval 
met een bezoek aan huis)? Is het verstandig dat de Belgische politie dit voorbeeld volgt?

Cahier 47: Glocalisering 

Gasteditoren: Arjen Schmidt, Timo Kansil, Paul Ponsaers, Willy Bruggeman 

De politie wordt in toenemende mate lokaal geconfronteerd met veiligheidsproblemen 
die een (verre) buitenlandse oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan criminaliteit die 
zich rond havens concentreert, maar ook aan cybercrime en terrorisme. De drijvende 
krachten achter dit proces van glocalisering zijn de toegenomen mobiliteit (stromen van 
mensen, goederen, geld, informatie en ideeën), het internet dat de plaats ongebonden-
heid faciliteert en de forse toename van communicatietechnologieën. 

In dit Cahier onderzoeken wij hoe de politie de gevolgen van glocalisering het hoofd 
biedt. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe manifesteren problemen zich lokaal? Wat 
is de rol van kruispunten als havens en wereldsteden? Zijn bestaande samenwerkings-
verbanden als Europol en Interpol nog voldoende geëquipeerd om met de veranderende 
dynamiek om te gaan? En hoe kan politiesamenwerking internationaal op politiek 
niveau gefaciliteerd worden?
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Cahier 48: Evaluatie van de politie 

Gasteditoren: Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop, Willy Bruggeman

In België werd de politie in 1998 hervormd (Wet op de Geïntegreerde Politie). Ruim tien 
jaar later verscheen het Panopticon libri-rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (2010) 
(Bruggeman, Devroe & Easton) met een kritische academische reflectie over de verschil-
lende onderdelen van de hervorming. Kon ze geslaagd genoemd worden of bleven 
bepaalde aspecten onderbelicht? Deze publicatie toonde aan dat werk gemaakt werd 
van de institutioneel-organisatorische aspecten, maar wel nog werk op de plank lag voor 
aspecten als maatschappelijke inbedding, de bredere contacten met het maatschappelijk 
middenveld, de academische wereld en de burger. Ook Nederland kende een ingrijpende 
hervorming (2012). Politie werd geherstructureerd tot één korps, met één stuurman 
en slechts tien eenheden. Enkele wetenschappelijke onderzoeken toonden aan dat de 
positie van de wijkagent werd uitgehold en men moet blijven waken over belangrijke 
COP-principes als maatschappelijke inbedding, accountability en empowerment. 

In dit Cahier wordt zowel de Belgische als de Nederlandse politiehervorming onder de 
loep genomen vanuit diverse uitgangspunten. Het Cahier beperkt zich tot de publieke 
politiefunctie, en gaat niet in op het bredere policing. Verschillende thema’s komen hier-
bij aan bod zoals de COP-werking, de noodzaak aan objectieve evaluatie-instrumenten, 
professionalisering-professionaliteit van de politie en een visie voor de politie van de 
toekomst.

Cahier 49: Opleiding & Onderwijs van de politie 

Gasteditoren: Sofie De Kimpe, Eddy Van Daele, Henk Huisjes, Annika Smit 

Politieonderwijs, zowel in Nederland als in België, draagt nog sterk kenmerken van 
een bedrijfsopleiding, waar de nood tot scholing en nascholing bepaald wordt vanuit 
bedrijfsprocessen. Ook is er de overtuiging dat het opleiden van politiemensen vooral 
moet gebeuren vanuit ‘ervaring’ en dat de werkpraktijk zelf de beste garantie biedt 
voor het leren van het politievak. Dat kan op gespannen voet komen te staan met 
kenmerkende ontwikkelingen in onze huidige complexe maatschappij (globalisering, 
digitalisering, netwerkvorming) en de toenemende instroom van hoger opgeleiden in 
de politieorganisatie. 

Dit Cahier wil vooral inzicht verwerven in ‘de staat van het politieonderwijs’ in België 
en Nederland, welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, 
en waarom het zo moeilijk blijkt om tijdig mee te bewegen met de uitdagingen van 
het moment. Hierbij schenken we ook aandacht aan vraag of de socialisatie van de 
politiestudent in het politieberoep gewijzigd is sinds een aantal grote of meer kleine her-
vormingen in het politieonderwijs? Met andere woorden, welke hervormingen werden 
er doorgevoerd en welk effect hebben ze gehad op de socialisatie in het politieberoep. 
Hoe zouden we dit socialisatieproces kunnen versterken? Wat zijn richtingen ‘waartoe’ 
het politieonderwijs zou kunnen of zou moeten evolueren om de socialisatieprocessen 
te versterken?
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Cahier 50: De essentie van politiewerk

Gasteditoren: Elke Devroe, Arjen Schmidt, Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers

De Cahiers Politiestudies namen een start in 2006. Intussen zijn er niet minder dan 
50 nummers van de persen gerold. Ter gelegenheid van dit feestnummer grijpt het 
editorial board terug naar de verschillende thema’s die aan bod kwamen tijdens die vele 
jaargangen en vraagt het zich af wat de wezenlijke veranderingen zijn geweest sinds het 
verschijnen van het themanummer in het verleden. Daarbij wordt een beroep gedaan op 
de verschillende piloten en auteurs die de afgelopen themanummers hebben geschraagd, 
met nadrukkelijk de centrale vraag in het achterhoofd: “In welke mate hebben deze 
evoluties nu al dan niet een impact gehad op de Essentie van het Politiewerk?” James 
Q. Wilson (1968) sprak over handling the situation, handelen naar bevind van zaken; 
Michael Banton (1964) maakte het onderscheid tussen law officers en peace officers; Egon 
Bittner (1970) sprak over politiewerk als het stoppen van something-that-ought-not-to-be-
happening-and-about-which-someone-had-better-do-something-now. Wat zijn thans functies 
van de politie? Welke achtergronden zijn van belang? Wat zijn huidige praktijken? Wat 
zijn mogelijke rolmodellen? In het Cahier zullen auteurs hun visie te kennen geven en 
hun licht laten schijnen op de essentie van het politiewerk.

Cahier 51: Intrafamiliaal geweld

Gasteditoren: Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese, Anne Groenen

Het meeste geweld dat bij de politie bekend wordt, vindt plaats binnen intieme relaties en 
in familiaire kring. Desondanks is voor huiselijk geweld, stalking, kindermishandeling, 
eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en al die andere vormen van geweld waarvoor 
ook wel de term ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ wordt gebruikt, in politiële kringen 
maar beperkt aandacht. Dit cahier wil op verschillende vragen in dit verband een 
antwoord bieden, in de eerste plaats deze omtrent de ernst en de schade ervan op lange 
termijn. Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit thema ontstaan en wat zijn daarbij 
de verwachtingen ten aanzien van de politie? Hoe komt het dat dit thema zo weinig 
sexy wordt gevonden in de politiewereld, terwijl de problemen al zo oud zijn als de weg 
naar Rome? Een aantal voorbeelden van dit soort van geweld worden uitgelicht, zoals 
kindermishandeling, geweld tussen (ex-)partners, mishandeling van ouderen, migratie 
en familiaal geweld. Dit themanummer moet inzicht bieden in actuele uitdagingen voor 
de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? Hoe zit het met de 
samenwerking in de veiligheidszorg?
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Cahier 52: Druggebruik op festivals

Gasteditoren: Wim Hardyns, Evelien De Pauw, Jochen Schrooten, Ton Nabben, Ferry 
Goossens

De aanpak van druggebruik op muziekfestivals kan sterk verschillen. We stellen vast 
dat iedere, bij het drugbeleid betrokken, actor een eigen kijk heeft op het fenomeen 
en vaak vanuit een eigen referentiekader initiatieven ontplooit. In de praktijk blijken 
deze initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte 
samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen 
en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken. Vanuit het refe-
rentiekader van de politie wordt vaak ingezet op een repressieve aanpak (bijvoorbeeld 
het aantal inbeslagnames van drugs als belangrijke graadmeter van succes), terwijl 
de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van drugsgerelateerde 
gezondheidsproblemen. Hoewel we een toename kunnen vaststellen op vlak van 
preventieve initiatieven op het festivalterrein (zoals Safe ’n Sound, Unity peer support, 
Celebrate safe en Quality Nights), is er vandaag een discrepantie tussen het preventieve 
beleid op papier en in de praktijk enerzijds en de afstemming tussen preventie en 
repressie anderzijds. In dit Cahier zullen de verschillende actoren (preventiewerker, 
politie, parket, organisator, gebruiker, medische diensten, onderzoeker) elk vanuit hun 
invalshoek dit fenomeen belichten.

Cahier 53: Politie en legitimiteit

Gasteditoren: Jannie Noppe, Antoinette Verhage, Kees Van der Vijver, Emile Kolthoff

Met het begrip ‘legitimiteit van de politie’ wordt de mate van vertrouwen die burgers 
hebben in de politie en het gezag dat zij aan deze organisatie toekennen, uitgedrukt. 
Het begrip kent feitelijke elementen (vertrouwen hebben in, accepteren van, als 
betrouwbaar beoordelen) en normatieve (vinden dat de politie functioneert zoals het 
hoort, gerechtvaardigd optreedt). Een politie die een grote mate van legitimiteit kent, 
wordt beter gehoorzaamd en hoeft minder gewelds- en machtsmiddelen in te zetten 
omdat ze kan volstaan met overtuigen. Legitimiteitstoekenning is daarmee van groot 
belang. Een samenleving die een politie heeft waaraan veel legitimiteit wordt toegekend, 
is gewoonlijk een stuk vrediger dan een samenleving waarin dat niet het geval is. Er 
is de politie dan ook veel aan gelegen te zorgen dat ze legitiem functioneert. Bekend 
is dat correct optreden (eerlijk en open zijn, de burger serieus nemen) en nabijheid 
van de politie (aanwezigheid, nabijheid zoals bij wijkgerichtheid) een positieve invloed 
hebben op legitimiteit. Bovenmatig geweldgebruik en ernstige fouten bij het optreden 
hebben een negatieve invloed. In dit themanummer gaan we in op de legitimiteit van 
politie in het algemeen: hoe is het gesteld met de legitimiteit van de politie in België 
en Nederland? Hoe is de legitimiteitstoekenning gespreid over delen van de bevolking? 
Verder willen we ook ingaan op bepaalde vormen van optreden door de politie (bv. 
procedureel rechtvaardig optreden) en factoren (bv. maatschappelijke ontwikkelingen, 
corruptie/schandalen, selectiviteit, gebruik van geweld) die effect kunnen hebben op 
de legitimiteitstoekenning door de burger.


