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De politieke besluitvorming over de nationale politie is gebaat bij een vakmatige 

discussie. Zowel politici als onderzoekers hebben de nieuwe plannen de afgelopen 

periode echter onvoldoende tegen het licht gehouden. Cyrille Fijnaut heeft daarom met 

zijn omvangrijke studie Het Nationale Politiekorps de democratie een grote dienst 

bewezen, vindt Guus Meershoek. Dat neemt niet weg dat zijns inziens deze naast sterke 

kanten ook serieuze tekortkomingen heeft. 

 

In de Nederlandse politie is Cyrille Fijnaut geen onbekende. Al vele decennia mengt hij zich met 

grote regelmaat met uitgesproken opvattingen in lopende zaken. Hij is een academicus die in de 

internationale gemeenschap van politieonderzoekers en strafrechtgeleerden zijn partij meeblaast 

maar er ook niet voor terugschrikt om op lokaal niveau met een stevig onderzoek bestuurders te 

helpen problematische situaties te redresseren. Hij is geëngageerd, bekommert zich om burgers 

die in het nauw zijn geraakt en hij is moedig, niet bang om op lange tenen te trappen als hij 

onrecht bespeurt. Door dicht op het beleid te acteren weet hij als wetenschapper opvallend veel 

te bereiken. Zo kon hij zich de laatste tijd verheugen in het vooruitzicht dat de door hem al lang 

bepleite nationalisatie van de politie zou worden voltrokken. De afgelopen twee jaar joeg minister 

van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten in hoog tempo een wetsontwerp met die strekking door 

het parlement. 

 

Noodrem 

Groot was dan ook de verrassing toen Fijnaut op vrijdag 10 februari van dit jaar in een interview 

in NRC Handelsblad, met als kop ‘De top van onze politie is incapabel’, gehakt maakte van het een 

maand eerder gepubliceerde Ontwerpplan voor die nieuwe politie. Aan het plan lag geen analyse 

van de veiligheidssituatie ten grondslag. In de beoogde organisatie werden de regionale eenheden 

te zwaar opgetuigd, de districten juist te licht uitgerust en aan de basisteams werden taken 

opgedragen die zij niet waar zouden kunnen maken. Last but not least werden de burgemeesters 

grotendeels beroofd van hun feitelijke zeggenschap. Conclusie: ‘Wat een sprong voorwaarts 
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moest zijn, dreigt een stap achteruit te worden.’ Inmiddels had de Tweede Kamer reeds met het 

wetsontwerp ingestemd, nog wel per acclamatie, en lag het lot van de Nationale Politie in handen 

van de Eerste Kamer. Aan de laatste gaf Fijnaut een krachtige waarschuwing af: “Het parlement 

dreigt een kapitale blunder te begaan.” 

Voor de krantenlezer was het duidelijk: de geestelijk vader van de nationale politie trok krachtig 

aan de noodrem. De vraag was: wat nu? Toen Fijnaut op 15 mei aan de Eerste Kamer zijn 

bezwaren voor mocht leggen, was hij al voorzichtiger. Onoverkomelijke bezwaren had hij toen 

nog slechts tegen de minimale verantwoordingsplicht van de beoogd korpschef aan de minister, 

maar het wetsontwerp terugsturen naar de Tweede Kamer wilde hij niet. Doorzetten was het 

parool. Wel had hij uitgesproken ideeën over de inrichting van de organisatie. In een uitgebreide 

notitie zette hij zijn voorkeur uiteen voor een korps met een krachtige centrale leiding, zonder 

regionale structuren, met 34 rond grote steden gecentreerde districten en met politieposten in 

elke gemeente. Inmiddels was hij ook al achter zijn schrijftafel gekropen om die opvatting 

onderbouwd te boek te stellen. Hij wilde zijn alternatief publiceren nog voordat in oktober de 

Tweede Kamer zich over het Inrichtingsplan zou buigen. 

 

Enorme prestatie 

Eind september verscheen de studie en het is, zoals bij Fijnaut vaker het geval, een omvangrijk 

boek van ruim vijfhonderd pagina’s geworden. Het betoog is van begin tot eind chronologisch 

opgezet. Met een forse dosis voorgeschiedenis wil hij de bestuurders en politiechefs die over de 

inrichting van de nieuwe organisatie moeten beslissen, van de juistheid van zijn standpunt 

overtuigen. Hij begint bij de inlijving bij Frankrijk (1810), dan volgt een korte terugblik op de 

achttiende eeuw, waarna een lange mars naar 2010 aanvangt. In het jongste verleden onderscheidt 

Fijnaut drie tendensen die de komst van een nationale politie in zijn ogen tot een 

noodzakelijkheid maken. Allereerst de reorganisatie van 1993 die de opmars van de wijkteams en 

de teloorgang van de recherche inluidde. Dan de door de eerste evaluatiestudies ingegeven 

correcties van het regionale bestel die slechts schamele resultaten opleverden. En ten slotte in de 

afgelopen tien jaar de mislukte pogingen van korpsbeheerders en politieleiding tot samenwerking, 

in de hoop zo een nationalisatie van de politie overbodig te maken. Het slothoofdstuk beschrijft 

de parlementaire behandeling van het jongste wetsontwerp, eindigend met een beschouwing over 

het Inrichtingsplan. 

De behandeling van de nieuwe Politiewet 2012 was met name in de Tweede Kamer beperkt en 

oppervlakkig, ongepast voor een politiek zo wezenlijke kwestie als de herinrichting van het 

apparaat dat het geweldsmonopolie bewaart, criminaliteit bestrijdt en in noodsituaties veelal als 
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eerste ter plaatse is om hulp te bieden. Met de nieuwe studie voorziet Fijnaut de parlementariërs 

van materiaal dat  bij de komende behandeling van het Inrichtingsplan tot doordachter optreden 

kan aanzetten. Daar hadden zij zelf natuurlijk eerder om moeten vragen: de minister, die uit eigen 

ambtelijke ervaring wist dat een politiewet slechts vlot het parlement passeert als uitvoerige 

discussie uit de weg wordt gegaan, was daar niet toe genegen. Fijnauts achtergrondstudie nu, 

voorziet in die lacune, onder meer met een figuurlijk en letterlijk uitputtend overzicht van alle 

relevante beleidsstukken uit de periode 1993 – 2010, en passant ook het beleid met betrekking tot 

de Bijzondere Opsporingsdiensten, de gemeentelijke handhavers, de AIVD en de particuliere 

veiligheidsdiensten belichtend. Een enorme prestatie. 

 

Schotschrift 

Maar naast deze sterke kanten heeft het boek ook serieuze tekortkomingen. Zijn weergave van de 

voorgeschiedenis is verre van evenwichtig. Wie zal hem kwalijk nemen dat hij voorstanders van 

een nationale politie zoals Hendrik Provó Kluit (1803-1860), Herman Kist (1836-1912) en Frans 

Perrick (1916-1983) wat meer in het zonnetje zet dan politiechefs met andere opvattingen. Maar 

die andere opvattingen dient wel recht te worden gedaan, ze moeten worden beoordeeld in de 

toenmalige context en niet slechts worden afgemeten aan hun ontbrekende anticipatie op een 

nationale politie, want dan is, zoals het geval is, sprake van presentisme. Eerdere reorganisaties 

van het bestel waren pogingen de politie af te stemmen op de veiligheidsvraagstukken van die 

tijd, geen etappes op weg naar een nationale politie, zoals wordt gesuggereerd. Voorts raken in de 

studie gaandeweg politie en samenleving uit beeld en bestaat vanaf 1993 de wereld nog slechts uit 

nota’s die elkaar in hoog tempo opvolgen. Zo wordt de reorganisatie van het Openbaar 

Ministerie aan het einde van de vorige eeuw – van grote betekenis voor de huidige omvorming 

van de politie – slechts zijdelings aangestipt. 

Fijnaut vertelt de lezer niet waarom hij één nationale politie verkiest boven de bestaande 

regionale politie. De komst van die nationale politie ligt besloten in de maatschappelijke 

ontwikkeling, is zelfs onvermijdelijk en al wie zich daar niet naar schikt, kan rekenen op zijn 

toorn. Zodra zijn betoog de jaren negentig bereikt, krijgt het het karakter van een schotschrift. 

Korpschefs die wijkteams introduceren, zijn dan ‘gelovig’ (146). Hun weerstand tegen voorstellen 

tot vorming van een nationale politie is ‘dwaas’ (159), ‘sabotage’ ingegeven door ‘machtspolitieke 

en ideologische redenen’ (179). De korpsbeheerders die de VtsPN oprichten, zijn zelfs 

‘extremistisch’ (198) en laten zich leiden door ‘valse’ inzichten en een ‘folkloristische’ visie op de 

politie. De kwartiermakers hebben ‘vooroordelen’ over het functioneren van de politie (458) en 

blijven hangen in ‘achterhaalde operationele “filosofieën” uit de vorige eeuw’ (460). In dit boek 
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worden langlopende rekeningen vereffend, zoveel is duidelijk, overigens zonder dat man en paard 

worden genoemd.  

 

Aan het slot van zijn betoog gaat zijn presentisme Fijnaut zelf parten spelen. Terwijl hij in zijn 

notitie voor de Eerste Kamer zijn bedenkingen tegen het Ontwerpplan had uitgesplitst en 

geëxpliciteerd en zo de lezer in staat stelde een redelijk oordeel te vellen, roept hij in het 

slothoofdstuk de hulp in van de geschiedenis als wrekende gerechtigheid. Thom de Graaf die 

tijdens het debat in de Eerste Kamer een motie indiende om de behandeling van het wetsvoorstel 

op te schorten, noemt hij dan ‘een klassiek voorbeeld van een geval waarin iemand, verblind door 

zijn eigen grote gelijk – in dit geval dat de vorming van een nationale politie niet hoort in 

Nederland – geen realistische kijk op de werkelijkheid heeft’. Om vervolgens de retorische vraag 

te stellen: ‘Had hij dan helemaal gemist dat hij door eigen schuld aan de verkeerde kant van de 

hedendaagse politiegeschiedenis terecht was gekomen?’ De geschiedenis deelt echter geen 

straffen uit en zeker niet aan verliezers. 

 

Radicale reductie 

Het is jammer dat Fijnaut op deze wijze zijn gelijk probeert af te dwingen, niet expliciteert welke 

ervaringen hem tot zijn radicale weerstand tegen de oude bestel hebben gebracht, niet argument 

tegenover argument plaatst, want regelmatig legt hij de vinger op de zere plek en zijn bezwaren 

tegen het Inrichtingsplan snijden vaak hout. Zijn leidmotief – zoveel is duidelijk – is de 

overtuiging dat de politie een uitvoerende dienst behoort te zijn, dat het operationele werk 

centraal moet staan. Steen des aanstoots in het Inrichtingsplan is dan ook het forse apparaat 

waarmee de landelijke en regionale leidingen zijn uitgerust. Dit zal er volgens Fijnaut wel in slagen 

de regionale korpsen tot een geheel samen te smeden maar niet de beoogde verbetering van de 

prestaties en vergroting van de efficiëntie tot stand brengen. Ook het vertrouwen in en de 

legitimiteit van de politie zullen niet worden vergroot, zo schat hij in. 

Om die laatste doeleinden te bereiken acht Fijnaut  een radicale reductie van de hiërarchie in de 

nieuwe politieorganisatie nodig, van vier tot twee niveaus: naast de landelijke leiding zouden er 25 

(in plaats van de eerder bepleite 34) districten moeten komen. Met recht concludeert hij dat de 

indeling in tien regio’s, in aansluiting op de tien arrondissementen van het Openbaar Ministerie, 

weinig functionele waarde heeft.  De districtsleiding zou evenals de zittende en staande 

magistratuur, de veiligheidshuizen en de leiding van de veiligheidsregio’s moeten worden 

gevestigd in een grote stad.. Hoewel ik me kan voorstellen dat het aantal districten wat groter 

uitvalt, vind ik zijn argument dat zo aansluiting bij de lokale ketenpartners kan worden gevonden 
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overtuigend. Omdat we reeds 25 regio’s hebben, zou bovendien de omvorming heel wat 

eenvoudiger zijn dan het nu beoogde traject. 

 

Fijnaut pleit ook voor versterking van de centrale leiding, in zijn woorden ‘de ruggengraat’ van 

het nieuwe korps. Hij vindt dat dat korps op nationaal niveau moet kunnen worden gedirigeerd. 

De organisatie lijkt daar nu onvoldoende op ingestelde, ook al zijn in het Inrichtingsplan op alle 

niveaus chefs Operaties aanwezig. De minister is iedere discussie in die richting ook uit de weg 

gegaan, beklemtonend dat de huidige verdeling van gezagsbevoegdheden onveranderd blijft. Mij 

lijkt dat Fijnaut ook hier een punt heeft, ook al verliest hij uit het oog dat zich slechts uiterst 

zelden zulke situaties zullen voordoen. De normale situatie zal toch zijn dat leiding wordt 

gegeven in de districten en de gespecialiseerde, nationale diensten en op die situatie moet de 

organisatie toch bovenal zijn ingesteld. 

De 25 districten moeten niet verder in organisatorische eenheden uiteen vallen. In de 

voorgestelde ‘robuuste’ basisteams ziet Fijnaut niets. Hij vreest dat hierin de door hem verwenste 

wijkteams een nieuw leven gaan leiden en dat daar specialismen als de noodhulp en de opsporing 

dus opnieuw in de verdrukking komen. Wel vindt hij dat iedere burgemeester over ietwat eigen 

politie zou moeten kunnen beschikken: daarom zou iedere gemeente een eigen politiepost 

moeten krijgen. Mij lijkt Fijnauts vrees goed te ondervangen door de basisteams een vaste, 

uniforme opbouw voor te schrijven. Dat bevordert bovendien een goed functioneren van de 

ICT-systemen. 

 

Geen aandacht 

Als gevolg van de gekozen invalshoek komt zoals gezegd Fijnauts eigen visie op de huidige politie 

en op de voornaamste veiligheidsproblemen nauwelijks uit de verf. Nu blijft het bijvoorbeeld 

gissen naar wat hij als de sterke kanten van de Nederlandse politie ziet, welke aspecten het 

verdienen te worden behouden. Mij lijkt een van de grote verworvenheden van de laatste 

decennia de verantwoordelijkheidszin, vernieuwingsdrang en ruime sociale vaardigheden van het 

uitvoerend politiepersoneel, kenmerken waardoor de Nederlandse politie zich ook internationaal 

gunstig onderscheidt. Fijnaut onderkent dat, zo valt op te maken uit een terloopse verwijzing naar 

de ‘soft power’ van de politie (468), maar hij betrekt dat niet in zijn beschouwing. Dat is jammer, 

want als er geen acht op wordt geslagen kunnen zulke kwaliteiten gemakkelijk ten onder gaan in 

de bij de nationalisatie loskomende beheersingsdrang.  

Voor de stabiliteit van het nieuwe politiebestel, voor de checks and balances, heeft Fijnaut geen 

aandacht terwijl te voorzien valt dat de komende jaren forse spanningen zullen ontstaan tussen de 
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formalistische, top-downgerichte, door het departement gevoede bestuurscultuur en de 

anarchistische, basisdemocratische omgangsvormen op de werkvloer. Bovendien neemt het risico 

toe dat lokale bestuurders zich door het verlies aan binding met het bestel minder makkelijk 

zullen voegen. In het oude politiebestel werd de stabiliteit verzekerd door de generale taakstelling 

van de politie, de beperkte politieke verantwoording over politieoptreden en bovenal de spreiding 

van beheers- en gezagsbevoegdheden over veel bestuurders. Het tweede mechanisme staat al 

jaren onder druk, zeker op nationaal niveau, en het laatste wordt nu weggenomen door de 

concentratie van alle beheer op één plek. 

Fijnauts suggestie om burgemeesters tenminste een politiepost te geven biedt enig soelaas. Beter 

lijkt mij het voorstel dat Jan Wiarda en Jan Vrolijk onlangs in het blad Justitiële Verkenningen 

lanceerden, om een Raad voor de Politie op te richten. Daar zouden de belangrijkste stakeholders 

kunnen worden samengebracht om op basis van consensus de minister over politiezaken te 

adviseren. Zelf lijkt mij het regionaal niveau een meer geschikte plek om mechanismen tot 

demping van spanningen aan te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van driehoeksoverleg met een 

beheersmandaat. 

 

 

Grote dienst 

Onverbeterlijk optimistisch ziet Fijnaut de nieuwe organisatie als de opmaat tot een wederopbloei 

van de politie, als de toekomstige harde kern van het politiecomplex. Hij lijkt geen rekening te 

houden met de kans dat de nationalisatie het voorspel is tot forse bezuinigingen op de politie. 

Vooralsnog is alleen sprake van besparingen door vermindering van de overhead. Toch zouden 

de in Engeland circulerende, rigoureuze plannen heel wel naar Nederland kunnen overwaaien. In 

de nieuwe constellatie zouden die veel gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd. De hele 

operatie zou dan in een deceptie kunnen resulteren. 

Al deze kritische kanttekeningen doen niets af aan mijn waardering voor Fijnauts interventie. In 

Nederland lopen tientallen politieonderzoekers rond. Het overgrote deel heeft de afgelopen jaren 

het regionale bestel verdedigd en doet er nu braaf het zwijgen toe.Het aantal dat het afgelopen 

jaar de nieuwe plannen tegen het licht heeft gehouden, is op de vingers van een hand te tellen. De 

politieke besluitvorming is echter gebaat  bij een vakmatige discussie. Fijnaut heeft de democratie 

dus een grote dienst bewezen; de komende weken en maanden zal blijken of de beslissers daar 

profijt van weten te trekken. 
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