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Antoinette Verhage1, Renze Salet2, Frank Schuermans3 en Jan Nap4, gasteditoren

In dit Cahier buigen we ons over de discretionaire ruimte van handhavers. We schrijven 
hier expliciet ‘handhavers’ omdat we niet enkel kijken naar de politie, maar ook naar 
andere organisaties die handhaven, met name de bijzondere inspectiediensten.

Discretionaire ruimte staat voor de beslissingsmarge waarover elke frontlijnwerker 
(zoals Lipsky (2010) diegenen noemde die beslissingen nemen in de praktijk) op 
street- level- niveau beschikt. Discretionaire ruimte is intussen een veelgebruikt begrip 
geworden, dat verschillende toepassingen kent en vaak met een discussie over de 
voor- en nadelen ervan gepaard gaat. Waar men aanvankelijk aangaf dat we best zo 
weinig mogelijk beslissingsmarge toestaan (Goldstein 1960), worden intussen ook 
de voordelen van deze beslissingsruimte erkend (Bronitt & Stenning, 2011). In de 
kadertekst wordt deze discussie verder uitgediept.

In de aanloop naar dit Cahier heeft de themaredactie getracht om een brede insteek te 
hanteren, zowel naar de betrokken actoren (handhavers in de ruime zin) als naar de 
invulling van discretionaire ruimte. We hopen hiermee vooral input te geven voor de 
discussie over het al dan niet verbreden van de discretionaire ruimte en de nood aan 
al dan niet controle daarop. Als themaredactie zijn we alvast overtuigd van de rijkdom 
aan inzichten die dit Cahier meegeeft wanneer het gaat om discretionaire ruimte.

We gaan kort in op de verschillende bijdragen.

In de kadertekst ‘Discretionaire ruimte voor politieprofessionals; enkele vragen’, gaan 
Jan Nap en Antoinette Verhage, twee leden van de themaredactie van dit Cahier, in 
op de vragen die vaak aan bod komen wanneer het gaat over discretionaire ruimte. 
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Hiermee wordt ook het concept discretionaire ruimte gekaderd en gaan de auteurs in 
op de vraag of het inderdaad aangewezen is om de beslissingsruimte van handhavers 
zoveel mogelijk te beteugelen met het oog op het nastreven van legitimiteit.

Invulling van discretionaire ruimte

Het eerste artikel, van de hand van Angelo Van Leeuwe5, ‘Politionele selectie: in discretie 
of in diskrediet?’, gaat in op de politionele beslissingsruimte bij het uitvoeren van iden-
titeitscontroles. Van Leeuwe beschrijft hierbij hoe discretionaire ruimte een rol speelt 
in het kader van proactieve selectie bij identiteitscontroles en wat de impact hiervan op 
legitimiteit van de politie is. De auteur bestudeert dit aan de hand van systematische 
social observaties die uitgevoerd werden om de principes van het handelingskader 
professioneel profileren te bestuderen in de praktijk.

Yinthe Feys6 bespreekt in het tweede artikel ‘Discretionaire ruimte en de COVID-
19-pandemie; invloed van de crisis op politionele besluitvorming en politiestijlen’ 
ook de discretionaire ruimte bij politie en bekijkt hoe de politie omging met de 
beslissingsruimte tijdens de COVID-19-crisis. Aan de hand van systematische social 
observaties die ze uitvoerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek schetst ze hoe 
de aanpak van COVID-19 de discretionaire ruimte beïnvloedt, en verbindt ze dit met 
verschillende politiestijlen.

In ‘Discretionaire ruimte bij de sociale inspectiediensten tijdens de COVID-19-crisis’ 
van de hand van Dominique Boels7, Charlotte Clynckemaillie8, Bart Stalpaert9 en Eric 
Verlinden10 komen andere (niet- politionele) handhavers aan bod. De auteurs beschrijven 
de impact van de COVID-19-crisis op de invulling van discretionaire ruimte van sociaal 
inspecteurs. Ook zij hadden immers te maken met een grote impact op hun werking 
tijdens deze crisis, die in eerste instantie discretionaire ruimte leek in te perken. Sociaal 
inspecteurs gaven echter aan dat hun beslissingsruimte niet fundamenteel ingeperkt 
was. De auteurs gaan in op de redenen voor dit verschil in perceptie.

Technologie en discretionaire ruimte

In twee artikels wordt vervolgens ingegaan op de rol van technologie bij het invullen 
van discretionaire ruimte. Wouter Landman11 bestudeerde de effecten van datagedreven 
politiewerk op de discretionaire ruimte van de Nederlandse politie en constateert 
hierbij dat de relatie tussen technologie en politiewerk langzaamaan transformeert 
van een ondersteunende rol van technologie naar een steeds meer beslissende rol. 
In zijn artikel ‘Tussen politiemens en politiemachine; discretionaire ruimte in het 
tijdperk van datagedreven politiewerk’ beschrijft hij hoe algoritmen steeds vaker 
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menselijke beslissingsprocessen vervangen en verwacht hij dat dit in de toekomst 
verder zal toenemen.

In de bijdrage van Valerie Goyvaerts12, Jeroen Maesschalck13 en Vincent Seron14 wordt 
ingegaan op een specifieke vorm van technologie, met name de bodycam. In ‘De 
beoordelingsmarge inzake het dragen en activeren van bodycams door de politie in 
België: een stand van zaken en aanbevelingen’ gaan de auteurs in op het onderzoek 
dat zij deden naar het gebruik van de bodycam in zestien Belgische politiezones. Ze 
schetsen de diversiteit die bestaat tussen politiezones met betrekking tot het dragen en 
activeren van de bodycam en doen aanbevelingen naar mogelijke verdere regelgeving.

Gevaren van discretionaire ruimte

Twee bijdragen gaan vervolgens in op voorbeelden van het negatief invullen van 
discretionaire ruimte. In eerste instantie wordt door Ivo Van Duijneveldt15 ingegaan 
op de grenzen van professionele ruimte. Hij schetst hiervoor een korps dat inzette op 
‘regelvrij’ werken en een aantal jaren geleden geconfronteerd werd met problematisch 
gedrag en normoverschrijdingen binnen teams. In de bijdrage komt het onderzoek 
dat de auteur deed naar dit korps aan bod, en zoekt de auteur naar verklaringen voor 
de problemen die rezen.

Jair Schalkwijk en Dionne Abdoelhafiezkhan16 bespreken in tweede instantie de aanpak 
van etnisch profileren, een mogelijk gevolg van (te) ruime discretionaire bevoegdheden. 
In hun bijdrage ‘Aanpak van etnisch profileren staat nog in de kinderschoenen zonder 
toezicht op politiecontroles’ wordt duidelijk hoe etnisch profileren het gevolg is van een 
combinatie van factoren. Een van de mogelijke verklaringen is het gebrek aan controle 
en bijsturing. Hij pleit voor systematische monitoring van controles.

Leiderschap, sturing en controle

Dat discretionaire ruimte ook sturing en controle behoeft, is intussen duidelijk. In de 
navolgende bijdragen gaan de auteurs in op de vraag hoe leiderschap een rol kan spelen 
bij het geven van sturing aan discretionaire ruimte. Ook wordt vanuit het standpunt 
van het controleorgaan (COC) en vanuit de blik van een advocaat aandacht gegeven 
aan controle op beslissingsruimte en de invulling daarvan.

Jaco van Hoorn17 bespreekt in ‘Politieleiderschap begint bij de ander’ hoe de rol van 
de leidinggevende essentieel is bij het zoeken naar verbinding tussen organisatie en 
medewerker. Deze verbinding wordt echter al heel wat jaren moeilijk gemaakt. In 

12 Valerie Goyvaerts is wetenschappelijk medewerker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU 
Leuven, en advocaat, balie Antwerpen.

13 Jeroen Maesschalck is gewoon hoogleraar aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven.
14 Vincent Seron is hoogleraar aan het Departement Criminologie van de Universiteit Luik.
15 Ivo Van Duijneveldt is buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en organisatieadviseur 

en onderzoeker bij Andersson Elffers Felix.
16 Jair Schalkwijk en Dionne Abdoelhafiezkhan zijn werkzaam bij ‘Controle Alt Delete’. In dit kader voeren zij 

onderzoek naar etnisch profileren in Nederland.
17 Jaco van Hoorn is Strategisch Adviseur van de Korpsleiding van de Nederlandse Politie, tevens hoofdredacteur 

van het Tijdschrift voor de Politie.
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zijn bijdrage gaat Van Hoorn na hoe gewerkt kan worden aan deze verbinding en hoe 
politieleiderschap daar een rol in kan spelen.

In zijn bijdrage ‘Een goede leider geeft ruimte, maar…’ stelt Jan Bakker18 dat een 
zekere professionele ruimte nodig is in een frontlijnorganisatie. Het is dan zoeken 
naar welke sturingsstijl het beste werkt in deze context. Bakker geeft de ‘commander’s 
intent’ als voorbeeld van een sturingsstijl die veelbelovend kan zijn, zeker wanneer we 
discretionaire ruimte ook als een probleem van de management cop zien.

In de bijdrage ‘Praktijkervaringen van het Controleorgaan op de Politionele Informatie 
(COC) met discretionaire ruimte van en voor de Belgische geïntegreerde politie in 
het domein van de informatiehuishouding’ gaat Frank Schuermans in op een aantal 
concrete casussen waarbij discretionaire ruimte een rol speelde. De auteur schetst hoe 
de politionele informatiehuishouding soms grote vragen met zich meebrengt. Deze 
problemen stellen de discretionaire ruimte sterk in vraag.

In de bijdrage van Joris Van Cauter19 en Catherine Gysels20, met als titel ‘Discretionaire 
ruimte en het recht van verdediging’, wordt vanuit het standpunt van de advocatuur 
gekeken naar de discretionaire ruimte. De auteurs stellen dat deze beslissingsruimte 
vaak vragen oproept, ook in latere fasen van de procedure. Ze schetsen een evolutie van 
toename en steeds meer toestaan van discretionaire ruimte en gaan in op de problemen 
die dit met zich mee kan brengen.

Als actualiteitsbijdrage bevat dit Cahier een bijdrage van Pia Struyf21 en Yana Jaspers22 
over het seksueel strafrecht. In ‘Ons seksueel strafrecht eindelijk weer hip en trendy?’ 
wordt de hervorming van het seksueel strafrecht besproken als aanvulling op het 
themanummer ‘Zedenzaken’ (Cahier 63).

De themaredactie wenst de lezers veel leesplezier en hoopt hiermee een steentje te 
hebben bijgedragen aan de discussie over discretionaire ruimte en impact daarvan op 
de legitimiteit van politie en andere handhavers.
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