
54-Informatiegestuurde politie
Editoren : Jelle Janssens, Wim Broer, Marc
Crispel, Renze Salet
In het streven het politiewerk gerichter, effectiever en
efficiënter te maken door een degelijke analyse van
beschikbare informatie, wordt het ideaal van een
informatiegestuurde politie, ook wel intelligence-led
policing genoemd, al enkele decennia nagestreefd in
vele politieorganisaties. Het omzetten van dit ideaal
naar de praktijk ging en gaat echter niet zonder slag of
stoot, maar de technologische omgeving waarin de
politie functioneert is de voorbije jaren sterk veranderd.
De mogelijkheden om grote hoeveelheden data (‘big
data’) op te slaan en te analyseren en het politiewerk
digitaal aan te sturen en te verrijken zijn enorm
toegenomen. Deze ontwikkeling werpt de vraag op in
hoeverre het lukt om de politie om te vormen als een
hoogwaardige informatie- en kennisorganisatie en
welke beperkingen en voorwaarden zich daarbij
voordoen onder andere in cultuur en in beschikbare
middelen en technologie. Hoe krijgen noties als
predictive policing of the policng of risks in de praktijk
vorm en welke impact heeft het informatiegestuurde
karakter op de verschillende onderdelen van het
politiewerk en de samenwerking met andere
veiligheidspartners? Wat betekent de
internationalisering van politiewerk voor deze
ontwikkeling? Wat zijn de morele en normatieve
aspecten en vragen die deze ontwikkelingen bij de
politie oproepen?

55-Toezicht op de politie
Editoren : Elke Devroe, Joery Matthijs, Tom Van
den Broeck, Lodewijk Gunther Moor
In haar rapport constateert de Nederlandse Commissie

Evaluatie Politiewet 2012 dat de politie kampt met

verantwoordingsoverlast. De commissie veronderstelt

dat dit alles veel geld en energie kost. Maar ook dat het

gemakkelijk kan leiden tot een defensief gedrag en

onverschilligheid, in plaats van een reflectieve en

lerende houding. De commissie beveelt aan het aantal

verantwoordings- en toezichtprocessen te beperken en

daar ritme en structuur in aan te brengen. Een

probleem bij dit voorstel is dat het voorgestelde

toezicht in het verlengde ligt van het bestuur en beleid.

Dit toezicht is niet onafhankelijk en hoeft niet op te

komen voor het publieke belang. Wat bij de

Nederlandse politie lijkt te ontbreken is onafhankelijk

extern toezicht. In het Nederlandse regeerakkoord

staat een passage over het oprichten van een aparte

rechtbank voor politiemensen die zich voor de rechter

dienen te verantwoorden voor het gebruik van aan hen

toegekende geweldsmiddelen. Wat zijn de voor- en

nadelen van een aparte rechtbank voor de politie? Hoe

verhoudt zich dat tot tuchtrecht en disciplinaire

maatregelen? Hoe is de situatie in België? In België

bestaat immers wel onafhankelijk toezicht met het

Vast Comité voor Toezicht op de Politiediensten (het

Comité P.). In dit Cahier kan het bestaande externe

toezicht op de politie in België en Nederland tegen het

licht worden gehouden. Wat leert de vergelijking tussen

België en Nederland? Wat werkt wel en wat niet en

waarom? Wat zijn bevorderende en belemmerende

factoren voor effectief toezicht? Hoe zou het externe

toezicht vorm moeten worden gegeven?

56-Politie en cybercrime
Editoren : Christianne De Poot, Eva Lievens,
Wouter Stol, Lies De Kimpe
Cybercrime is een relatief nieuw onderwerp, dat tal van
vragen oproept. We geven enkele voorbeelden. Wie zijn
nieuwe daders en welke uitdagingen stelt het
fenomeen voor preventie en opsporing van deze
vormen van misdaad? Welke rol spelen gemeenten in
cybercrimebestrijding?  Hoe zit het met de nieuwe Wet
Computercriminaliteit III in Nederland? Wat zijn
veranderende business modellen van cybercriminelen
en wat zijn de gevolgen daarvan voor de politie? In
welke mate praten we over vormen van georganiseerde
criminaliteit? Wat zijn verschillen en overeenkomsten
tussen jeugdige daders van online en offline
criminaliteit en de gevolgen van nieuwe dadergroepen
voor de aanpak van jeugdcriminaliteit? Is het mogelijk
cybercriminelen te profilen, en wat levert dat dan op in
termen van persoonlijkheid, levensloop, criminele
motivaties en sociale netwerken? Wie zijn de
slachtoffers van online en offline criminaliteit en doen
ze al dan niet aangifte van de feiten? Tal van vragen
die om een dringend antwoord nopen. In dit cahier gaan
we op zoek naar resultaten van recent (internationaal)
onderzoek.

57-Politie in crisissituaties
Editoren : Arjen Schmidt, Evelien De Pauw,
Dimitri Defré, Jeroen Wolbers
De politie is één van de belangrijkste actoren in de

hedendaagse crisis- en rampenbestrijding, maar krijgt

in die hoedanigheid betrekkelijk weinig

wetenschappelijke aandacht. Recente crisissituaties,

zoals de Europese vluchtelingencrisis, vermissingen in

Nederland of de terroristische aanslagen in Brussel,

illustreren niet alleen dat de politie een belangrijke rol

speelt, maar evengoed dat de rol en aard van

politiewerk ten tijde van crises aan constante

veranderingen onderhevig is. In dit Cahier wordt een

antwoord gezocht op de vraag hoe goed

politieorganisaties in Nederland en België voorbereid

zijn op nieuwe crises en rampen? Onderwerpen die aan

bod komen zijn:  de relaties tussen politie, brandweer

en andere hulpdiensten ten tijde van crisis;

politiehervormingen en de gevolgen voor politie-inzet

inzet bij crises en rampen; het nieuwe Belgische

wettelijke kader dat de structuren aanreikt; de

interactie tussen burgers en politie tijdens

crisissituaties (of vermissingen) en adhoc

besluitvormingprocessen onder toenemende druk.
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46-Dienstverlening door de politie
47-Glocalisering
48-Evaluatie van de politie
49-Opleiding en onderwijs van de politie

Uitgelicht:
 
53-Politie en legitimiteit
Editoren : Jannie Noppe, Antoinette Verhage, Kees Van der Vijver, Emile Kolthoff
 
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 aan
wie veel legitimiteit wordt toegekend is gewoonlijk een stuk vrediger dan een samenleving waar
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 (vb. procedureel rechtvaardig optreden) en factoren (vb.
maatschappelijke ontwikkelingen, corruptie/schandalen, selectiviteit, gebruik van geweld) die
effect kunnen hebben op de legitimiteitstoekenning door de burger.
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50-De essentie van politiewerk
51-Intrafamiliaal geweld
52-Druggebruik op festivals
53-Politie en legitimiteit
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61-Politie op het platteland
Editoren : Renze Salet, Sofie De Kimpe, Bert
Wiegant, Paul Ponsaers
In hoeverre is de politie op het platteland in empirische
en normatieve zin 'anders' dan de politie in de
grootstedelijke context?

60-Sektarische bewegingen
Editoren : Philippe De Baets, Janine
Janssen, Anton Van Wijk, Johan Braeckman
Is strafrechtelijke handhaving de meest doeltreffende
wijze waarop het fenomeen 'sekte' benaderd dient te
worden, of moet er in plaats hiervan meer ingezet
worden op een bestuurlijke bundeling van krachten en
op preventie via onderwijs en hulpverlening?

58-Verhoren van mentaal kwetsbare personen
Editoren : Marc Bockstaele, Auke Van
Dijk, Frédéric Declercq, Robin
Kranendonk, Koen Geijsen
Welke tools staan de justitiële actoren, die ter zake
leken zijn met betrekking tot mentale stoornissen, ter
beschikking om een inschatting te maken? En wat zijn
belangrijke aspecten in het horen van kwetsbare
personen die aandacht behoeven?

59-Europese politiesamenwerking
Editoren : Timo Kansil, Antoinette
Verhage, Peter De Buysscher, Gert Vermeulen
Hoe krijgt Europese samenwerking - bezien als een
leerstuk van multi-level governance - vandaag
gestalte? 

Jaargang 2022

64-Politiecultuur
Editoren : Janine Janssen, Marc Bockstaele, Bart
De Francq, Dorian Schaap
In dit themanummer staan we stil bij de vraagtekens
rond het klassieke beeld van de politiecultuur

65-Afbrokkeling van de discretionaire ruimte
Editoren : Antoinette Verhage, Renze Salet,
Christophe De Pauw, Frank Schuermans, 
Jan Nap
In dit themanummer willen we deze tegenstrijdige
tendensen onderzoeken en nagaan in welke mate we in
Nederland en België dezelfde, dan wel tegenstrijdige
evoluties herkennen. Is het afnemen van de
discretionaire ruimte enkel in Nederland te
constateren? 

62-Politie en rechtsstaat in een gedigitaliseerde
samenleving
Editoren : Auke Van Dijk, Philippe De
Baets, Lodewijk Gunther Moor, Elke
Devroe, Stavros Zouridis
Er wordt de nodige aandacht aan de problemen rondom
criminaliteit – waaronder cybercriminaliteit – maar veel
minder aandacht aan de ondermijning van
rechtstatelijke waarborgen. Wat betekent dit alles voor
de – feitelijke en gewenste/gevreesde – ontwikkeling
van de politiefunctie?
 

63-Politie en seks
Editoren : Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Pia
Struyf, Paul van den Eshof
Hoe gaat de politie in Belgë en Nederland om met aan
seks gerelateerde problemen? 
Hoe staat het met de seksuele diversiteit bij de politie?


