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Woord vooraf

In de Ministeriële Omzendbrief PLP 27 stelde de toenmalige Minister van 
Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, dat het laatste woord inzake de 
schaalgrootte van de lokale politiezones nog niet gezegd is. Hij kreeg gelijk. 
Een goede vijftien jaar later, in juli 2017, belastte de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken de Universiteit Gent met een onderzoeksopdracht om 
bestaande samenwerkingsvormen tussen de lokale politiezones in beeld te 
brengen en bij de verantwoordelijken van de politiezones, de burgemeesters 
en de korpschefs, na te gaan in welke mate men bereid is om in een proces 
van meer gevorderde samenwerking of van schaalvergroting te treden.

De onderzoeksopdracht werd uitgevoerd door de promotoren prof. dr. Brice 
De Ruyver en prof. dr. Marc Cools voor de Vlaamse provincies en door HCP 
Fernand Koekelberg voor de Waalse provincies en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Na het plotse overlijden van prof. dr. Brice De Ruyver op 19 
oktober 2017, werd prof. dr. Jelle Janssens door prof. dr. Marc Cools verzocht 
om het onderzoeksteam te vervoegen en als copromotor te fungeren wat 
door de opdrachtgever gefiatteerd werd. Ook HCP Guido Van Wymersch, 
voormalig korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en HCP 
Eddy De Raedt hebben de onderzoeksploeg versterkt.

De resultaten van het onderzoek naar de bestaande en mogelijke evolutie 
van samenwerkingsverbanden en schaalvergrotingsprocessen in het Belgi-
sche lokale politielandschap worden in de verschillende hoofdstukken van 
dit boek gepresenteerd. Het betreft een integrale rapportage van het onder-
zoek naar de Vlaamse politiezones en ingekorte, maar volledige, rapportages 
van het onderzoek naar de Waalse en Brusselse politiezones. De hoofd-
stukken van dit onderzoeksrapport werden geschreven door: Inleiding: 
Jelle Janssens – Schaalvergroting in de literatuur: Jelle Janssens – Resul-
taten van het onderzoek in West- Vlaanderen: Jelle Janssens – Resultaten 
van het onderzoek in Oost- Vlaanderen: Jelle Janssens – Resultaten van het 
onderzoek in Antwerpen: Marc Cools – Resultaten van het onderzoek in 
Vlaams- Brabant: Guido Van Wymersch en Frauke Wittevrongel – Fusies 
politiezones in provincie Limburg – best practices: Eddy De Raedt – Resul-
taten van het onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Fernand 
Koekelberg, Guido Van Wymersch, Frauke Wittevrongel en Marc Cools – 
Resultaten van het onderzoek in de Waalse provincies: Fernand Koekelberg 
en Frauke Wittevrongel – Conclusie en aanbevelingen: Jelle Janssens.
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In dit woord vooraf wensen we uitdrukkelijk alle respondenten hartelijk 
te bedanken voor hun bereidwillige samenwerking, de hartelijke ont-
vangst en hun openheid om over de thematiek van dit onderzoek na te 
denken. We wensen ook Yvette Begon, Magdalena Buelens, Audrey Del-
vaux, Eva Blomme, An- Sofie Matthys en Anke De Vos te bedanken voor de 
ondersteuning.

Het onderzoeksteam
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