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Editoriaal

Beleidsmatig duikt de roep om schaalverandering in het politie- en het justitiedomein 
te pas en te onpas de kop op. In België wordt gedacht aan een vermindering van 
het aantal gerechtelijke arrondissementen. Hierdoor zou het parket efficiënter en 
vooral kostenbesparender moeten gaan werken. Voor de politie zou de inkapseling 
van kleine zones in grotere politiezones, en een algemene drastische beperking van 
het aantal politiezones, economische schaalvoordelen kunnen realiseren en concur-
rentiële diensten kunnen uitschakelen. In Nederland komt één Nationale Politie met 
één korpschef die tien territoriale eenheden kent. Van regio’s zal dan geen sprake meer 
zijn. De ratio achter deze schaalveranderingen is meestal het spreiden van kosten, het 
vergroten van netwerking tussen diensten en het ontsluiten van informatiestromen. Dit 
Cahier onderzoekt de huidige tendensen inzake schaalveranderingen in het politie,- en 
justitiedomein, gaat op zoek naar de voor- en nadelen en gaat een discussie aan over de 
wenselijkheid en/of haalbaarheid ervan. In eerste instantie komen een aantal bijdragen 
aan bod die inzoomen op de internationale situatie. In tweede orde wordt Nederland 
onder de loep genomen. Ten slotte kent dit Cahier nog een aantal bijdragen over de 
Belgische schaalvergroting, en sluit af met een praktijkcase in één bepaalde politiezone.

Een eerste bijdrage geeft inzicht in de problematiek in verschillende landen. In de bij-
drage ‘Op zoek naar een optimale schaal; de moeizame zoektocht naar balans tussen centraal 
en decentraal’ analyseren en vergelijken Arie van Sluis & Lex Cachet de veranderingen 
van het politiebestel in Nederland en vier buurlanden: België, Denemarken, Duitsland 
en Engeland & Wales. In al deze landen wordt geworsteld met het vinden van een balans 
tussen centraal en decentraal. In al deze landen is het politiebestel ingewikkeld en de 
richting waarin het bestel zich uiteindelijk ontwikkelt, is van veel factoren afhankelijk. 
Er zijn krachten die divergentie in de hand werken, maar er zijn ook convergerende 
tendensen. Elk bestel heeft sterke en zwakke kanten. Het ene bestel past wel beter bij een 
bepaalde externe omgeving dan het andere. Er lijkt echter geen ‘perfect fit’ gevonden te 
kunnen worden. De zoektocht naar de optimale schaal kan daarom beter gericht worden 
op mechanismen die zorgen voor voldoende ‘redundancy’ en ‘countervailing powers’, 
zodat recht kan worden gedaan aan de vele facetten en aspecten van het politiewerk.

Een tweede bijdrage vergelijkt België en Nederland. De titel van deze bijdrage, van de 
hand van Willy Bruggeman, luidt: ‘Politie (-veiligheids)plannen maken in België en in 
Nederland’. Integrale veiligheid staat hoog op de agenda en dit zowel in België als in 
Nederland. In België is het afwezig blijven van een Kadernota een steeds groeiende 
handicap. Daarenboven is het feit dat vele autoriteiten op de verschillende beleidsni-
veaus afzonderlijk ageren aanleiding tot een vrij chaotische toestand. De politie blijft 
een belangrijke speler bij het opmaken en uitvoeren van veiligheidsplannen. Een 
aantal gemeenten hebben volwaardig hun regierol opgenomen. Dit is een goede zaak, 
maar blijft ook aanleiding tot bijkomende coördinatieproblemen in meergemeente 
politiezones. Ook de geïntegreerde of te integreren chronologie van de plannen is 
een aandachtspunt, zeker nu de Europese Unie vanaf 1 januari 2014 een volwaardige 
Europese beleidscyclus opstart. Ook in Nederland zijn er specifieke problemen, mede 
naar aanleiding van het realiseren van een Nationale Politie vanaf 2013. In beide landen, 
maar vooral in België is er absoluut nood aan een volwaardige en liefst wetenschappelijke 
evaluatie van de uitvoering en de impact van de plannen. Indien niet dringend wordt 
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verholpen aan deze anomalieën is het risico bijzonder groot dat de meeste plannen, 
ook bij de politie, verworden tot een papieren tijger.

In tweede instantie komen een aantal Nederlandse bijdragen aan bod. Ruben Spelier 
beschrijft in zijn bijdrage ‘Schaal in de strijd en strijd om de schaal – Over de ontwikkeling 
richting een nationale politie in Nederland’ de reorganisatie van de Nederlandse politie. 
In 2010 besloot de Nederlandse regering bestaande uit VVD en CDA (met gedoogsteun 
van de PVV) tot reorganisatie van de politie richting één nationaal politiebestel. Het 
besluit en het verloop van het politiebesteldebat in de periode 1993-2012 kan worden 
begrepen aan de hand van een analyse van het krachtenspel tussen de betrokken 
actoren, de specifieke ontwikkelingen binnen het politiebestel, en aan de hand van de 
argumenten met betrekking tot ‘schaalvoordelen’ binnen de politieorganisatie. Binnen 
het besteldebat valt op dat de focus de afgelopen jaren sterk gericht was op structuur en 
schaalniveau, en in mindere mate op (organisatie)cultuur, de inhoudelijke component 
van het politiewerk, en de taak en rol van de politie in de maatschappij. Daarnaast 
blijkt in de afgelopen twee decennia dat het vooral de politiek-bestuurlijke actoren zijn 
geweest die bepalend zijn geweest voor de richting en uitkomsten van het besteldebat 
en in veel mindere mate de politieorganisatie en politieleiders.

Ook de bijdrage ‘De oprichting van het nationale politiekorps in Nederland’ van Cyrille 
Fijnaut zoomt op deze problematiek in. In de zomer van 2012 stemde (een meerderheid 
in) de Eerste Kamer in met de oprichting van een nationaal politiekorps in Nederland. 
Wie de inrichting van dit korps vanuit een oogpunt van schaal bekijkt, komt tot de 
vaststelling dat zij vanuit operationeel oogpunt niet erg geslaagd is. In plaats van de 
hoofdstructuur van het korps te enten op de nieuwe organisatie van de rechterlijke macht 
(met tien arrondissementen) en haar vervolgens onder te verdelen in regio’s, districten en 
basisteams, was het beter geweest om het korps te bouwen op robuuste gekwalificeerde 
districten in en rond de 25 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Daarenboven 
moet worden betreurd dat de vorming van het nationale korps niet ging met een zekere 
sanering van het politiecomplex door met name allerlei bijzondere politiediensten in het 
nieuwe korps te integreren. Jammer is ook dat de te gecompliceerde interne organisatie 
van het nieuwe korps de grensoverschrijdende samenwerking met de politiediensten 
in België en Duitsland eerder zal belemmeren dan bevorderen.

Een volgende bijdrage ‘Tast het nationale politiebestel de positie van de burgemeester aan?’ 
van Hubert Hennekens bestudeert de nieuwe positie van de burgemeester als lokale 
gezagsdrager over de politie. Nagegaan wordt hoe tegen de achtergrond van de historische 
ontwikkeling dat gezag in de wet voor een nationale politie tot zijn recht zal komen. De 
Politiewet 2012 laat zien dat de band tussen de gemeente en de politieorganisatie geslaakt 
wordt. De van de zijde van de regering met deze wet gepropagandeerde doelstelling om 
‘meer blauw op straat’ te brengen wordt niet aan de burgemeester toevertrouwd. De 
burgemeester zou, gelet op zijn staatsrechtelijke en bestuurlijke positie in Nederland, 
dienen te zorgen voor de verwerkelijking van die doelstelling. De wet kent hem echter 
geen bevoegdheid toe om het optreden door de politie structureel te bepalen, hij kan 
bevelen geven ‘als de politie dienst doet’. Hierin ligt een groot verschil met het gezag 
van de officier van justitie die in de richtlijnen van het openbaar ministerie grondslag 
voor tot de politie gerichte, structureel en permanent werkende directieven vindt. Deze 
gelden met name voor het feit of opgespoord wordt en de wijze van opsporing. De 
wet verlegt de schaal voor de uitvoering van de politietaak naar het arrondissement, 
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waardoor het justitieel element geaccentueerd wordt. Voor de politie biedt de gemeente 
niet de territoriale basis. Een eerder ingezette ontwikkeling naar distantie van de lokale 
overheid wordt hiermee afgesloten. Nederland krijgt nu ‘police criminelle’. De aan de 
burgemeester in de Gemeentewet opgedragen zorg voor de openbare orde door inzet 
van politie – gericht op het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven – blijft van 
een adequate voorziening verstoken. Niet dienstbaarheid aan de burger door de politie 
(vigilat ut quiescant), maar inzet op repressie is de uitkomst.

Ries Straver bespreekt in zijn bijdrage ‘Tussen wijk en rijk. Schaalvergroting bij de 
Nederlandse politie en het gedachtegoed van Politie in Verandering’ de schaalvergroting 
bij de Nederlandse politie. Nationale Politie als sluitstuk van een sluipend proces van 
verschuiving van zeggenschap over de politie van lokaal naar nationaal niveau is een 
riskante stap vanuit het gedachtegoed van ‘Politie in Verandering’. De essentie daarvan 
is dat de politie in haar functioneren legitimiteit centraal moet blijven stellen en dat 
dit integratie in de samenleving vraagt. Voorwaarde daarvoor is een politieorganisatie 
waarin de eerstelijns politiezorg redelijk kleinschalig en met voldoende decentrale 
beleidsvrijheid wordt ingericht. Nationale Politie sluit dit niet uit maar de te verwachten 
dynamiek gaat in een andere richting; schaalvergroting, centrale beheersing en een 
politie die zich meer laat leiden door wat Den Haag vraagt dan door de lokale gemeen-
schap. Maatschappelijke integratie, legitimiteit van de politie en haar vermogen om bij 
te dragen aan de democratische rechtsorde, duurzame veiligheid en het bewaren van de 
vrede in de samenleving bij maatschappelijke spanningen zijn daarmee niet gediend.

In een volgende bijdrage ‘Bestuur, justitie en nationale politie in Nederland’ van Jaap 
Koopman staat centraal hoe bestuur en justitie zich tot elkaar verhouden in het nati-
onale politiebestel dat Nederland sinds kort kent. Daarbij komen ook de verhouding 
decentraal-centraal en de democratische inbedding van de nationale politie aan de 
orde. In de aanloop naar het nationale politiebestel was sprake van voortschrijdende 
centralisatie, van eenzijdige oriëntatie op opsporing en justitie en van gemankeerde 
democratische controle en verantwoording. Deze ontwikkelingen culmineren in het 
nieuwe bestel. Ook tijdens de parlementaire behandeling van de Politiewet 2012 is 
daar aandacht aan besteed, maar dat heeft niet geleid tot wezenlijke aanpassingen. Uit 
deze beschouwing blijkt dat de ‘checks and balances’ zijn kwijtgespeeld; niet alleen in de 
verhouding bestuur-justitie, maar ook in de verhouding decentraal-centraal. Ook blijkt 
dat de beperkte mogelijkheden van effectieve democratische controle en verantwoording 
fatale zwakke plekken vormen in het nationale politiebestel.

Bert Berghuis en Cas Wiebrens bespreken in hun bijdrage ‘Naar 11. Schaalvergroting 
van het Nederlands openbaar ministerie’ de reorganisatie bij het openbaar ministerie. De 
bestaande, in de Napoleontische tijd tot stand gekomen, indeling van het openbaar 
ministerie en de rechtbanken naar 19 zowel grote en zeer kleine arrondissementen is 
door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen in de laatste decennia onwerkbaar 
geworden. Het maakt een goede toedeling van taken en uitoefenen van specialismen 
lastig. Deze factoren en externe politieke druk hebben binnen het openbaar ministerie 
geleid tot gedachtevorming over ‘horizontale samenwerking’’: het op een zo logisch 
mogelijk wijze combineren van grotere en kleinere parketten tot een kleiner aantal. 
Vanwege bestaande wetgeving en de provinciegrenzen is de horizontale samenwer-
king binnen het openbaar ministerie wel ingevoerd in de afgelopen jaren maar niet 
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geformaliseerd. Met het aanvaarden van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart door 
het parlement in juli 2012 kan dit wel gebeuren.

In de bijdrage ‘Veiligheidssturing én prestatiesturing, een uitstekende match’ van Paul 
van Musscher en Peter Versteegh wordt een innovatief sturingsmodel toegelicht dat 
past bij de nieuwe visie van de politie Haaglanden op effectieve politiezorg. Deze 
korpsvisie omvat met name de succesvol gebleken ingrediënten van probleemgericht 
werken, informatiegestuurde politie en burgerparticipatie: ‘The Best of Three Worlds’. 
Het sturingsmodel is bedoeld om van beleid tot uitvoering te komen en bestaat uit 
drie samenhangende elementen: de korpsvisie, een bijpassende besturingscyclus, en 
reputatie-management. Prestatiesturing en veiligheidssturing vormen in het model 
één geheel en dragen op die manier bij aan duurzame veiligheid. De legitieme wensen 
en verwachtingen van burgers spelen een centrale rol. Een belangrijke voorwaarde is 
goed leiderschap. Ook al is de verkozen veiligheidsstrategie van de politie bewezen 
effectief, ook al is de politie-informatie betrouwbaar, valide en actueel en ook al zijn 
veiligheidsanalyses van hoge kwaliteit dan nog zullen politieleiders die uitsluitend sturen 
op meetbare prestatiecijfers géén effectieve politieleiders blijken.

Een laatste gedeelte in dit Cahier behandelt België. Een eerste bijdrage ‘Het historisch 
dunne vernis van de gemeentelijke autonomie’ van Elke Devroe & Paul Ponsaers bespreekt 
de geschiedenis van het Belgische politiebestel dat gekenmerkt wordt door een opvallende 
nadruk op de gemeentelijke autonomie. Het blijkt evenwel dat dit dunne vernis er even 
snel afgehaald werd in het verleden, als erop gezet. Tot vóór de hervorming van 1998 
van het bestel vertaalde de gemeentelijke autonomie zich in relatie tot de politie in een 
patchwork van kleine korpsen op 589 gemeentelijke territoria. Het is markant dat doorheen 
de geschiedenis burgemeesters steeds erg hebben gehecht aan ‘hun’ gemeentelijke politie. 
De één-op-één relatie tussen deze korpsen en de gemeenten werd voor de meerderheid van 
de korpsen doorbroken bij de invoering van de nieuwe lokale politiezones ter gelegenheid 
van de hervorming, in eerste instantie dan in méérgemeentezones. We tellen vandaag 195 
zones en 589 gemeenten en er gaan stemmen op die pleiten ten voordele van de her- of 
opschaling van de zones. In de meeste (zo niet alle) gevallen wordt gepleit voor grotere 
zones. Dat betekent minder zones, bij behoud van een gelijk aantal gemeenten, en dus 
onvermijdelijk het verder doorknippen van de navelstreng tussen burgemeester en ‘zijn’ 
korps. Deze discussie wordt evenwel al te snel en vaak gereduceerd tot een louter technische 
aangelegenheid, zonder een goed begrip van de betekenis van de gemeentelijke autonomie 
voor de politie vanuit een historisch perspectief. Dat is de reden waarom deze bijdrage 
in dit Cahier terugkeert naar de wortels ervan en de evolutie schetst terzake, vóórdat de 
hervorming in 1998 een feit werd. Een stuk politieke geschiedenis dus, die veel te frequent 
vergeten wordt en verpakt in een politie-intern discours.

In zijn bijdrage ‘Schaalgrootte: een verhaal van evenwichten, verantwoordelijkheden en 
keuzes’ licht Brice De Ruyver toe dat schaalgrootte niet los kan gezien worden van het 
politiebestel. Inzicht verwerven in de evolutie die een politiebestel in een gegeven 
land doormaakt, is geen sinecure en vereist een grondig inzicht in de historische 
en institutionele ontwikkelingen die het betrokken land heeft doorgemaakt. Wie de 
debatten over de nabije toekomst van het Belgisch politielandschap volgt, weet dat een 
van de grote uitdagingen te maken heeft met de verschuivingen van bevoegdheden 
in het licht van de lopende staatshervorming. Indien België de komende jaren verder 
evolueert in de richting van een confederale staat, zal dit debat over een aanpassing van 
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het politiebestel hoog op de politiek- maatschappelijke agenda staan. Om de keuzes 
die in Nederland nu gemaakt zijn inzake de diverse schaalgroottes bij de organisatie 
van de Nationale Politie echt te begrijpen, is inzicht nodig in de historische ontwik-
kelingen die de Nederlandse politie heeft doorgemaakt. Bovendien moet men voeling 
hebben met het institutioneel referentiekader en met de politiële cultuur waarbinnen 
hervormingen worden doorgevoerd. In België heeft de beslissing, eind de jaren 80, om de 
gemeentepolitie ingrijpend te moderniseren ervoor gezorgd dat de voorstanders van een 
goed uitgebouwde lokale politie, in het parlement, tien jaar later in de pre-Octopusfase 
stevige argumenten konden aanbrengen.

De bijdrage ‘Naar een schaalvergroting van de politiezones?’ van Walter Dejaegher belicht 
de problematiek van de schaalvergroting van de politiezones.

De burgemeesters hebben bij de vorming van de huidige politiezones meestal geopteerd 
voor kleinere zones (ééngemeentezones of meergemeentezones met een beperkt aantal 
landelijke gemeenten). De vraag rijst of sommige kleine politiezones leefbaar zullen 
blijven. Parallel aan de schaalvergroting van de gerechtelijke arrondissementen en de 
schaalwijzigingen bij de federale politie, wordt de schaalgrootte van de politiezones 
opnieuw in vraag gesteld. De pas opgerichte hulpverleningszones bieden een opportu-
niteit voor de zones om tot samenwerking, eventueel tot fusie over te gaan.

Tot slot toetst Kurt Tirez in zijn bijdrage ‘Wat is er nu tot stand gekomen van COP op de 
Belgische werkvloer?Een casus uit de politiezone AMOW, Pars pro toto?’ de internationale 
checklist van tien criteria waar community oriented policing voor staat van Trojanowicz 
en Bucquroux (1988) aan de praktijk van zijn politiezone. Na een algemene beschrijving 
van de politiezone, wordt op elk van deze criteria dieper ingegaan en beschreven of de 
zone voor dat betreffende criterium de community oriented policing strategie al dan 
niet in praktijk bracht. Besluitend kan gesteld worden dat AMOW community oriented 
policing wel als leidraad hanteert, maar dat er nog werk op de plank ligt. Valkuilen en 
moeilijkheden voor implementatie komen aan bod in een afzonderlijke paragraaf. Als 
bijlage wordt de originele checklist toegevoegd, zodat ook andere politiezones deze 
oefening voor hun eigen korps kunnen overdoen.

Een boekbespreking van Buurtregie met mate. Over de spanning tussen nabijheid en 
distantie in de relatie tussen politie en burgers (B. van Caem-Posch, Boom Lemma, 
2012). Promotor: prof. dr. J.C.J. Boutellier; co-promotor dr. B.A.M. van Stokkom in de 
bijdrage ‘Buurtregie met maten’ van de hand van Edward van der Torre sluit dit Cahier af.

Wij wensen de lezer veel leesgenot,

De editoren
Elke Devroe, Paul Ponsaers, Marleen Easton, Lex Cachet en Guus Meershoek.
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