
De organisatie van de nationale politie

Prof. dr. J. Naeyé

!

Deventer
2014



ISBN 978-90-13-12497-2

ISBN 978-90-13-12498-9 (E-book)

© 2014, Kluwer Deventer

Omslagontwerp: Houdbaar bNO

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h tot
en met 16m Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 27 november 2002, Stb. 2002, 575, dient
men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting
Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n)
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot
de uitgever te wenden.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any
other means without written permission from the publisher.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de
auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en
onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

Op alle uitgaven van Kluwer zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze
kunt u lezen op www.kluwer.nl.



1 Inleiding

1 januari 2013 was een historische dag in de geschiedenis van de Nederlandse
politie. In die nieuwjaarsnacht trad de Politiewet 2012 in werking. De 25 regionale
politiekorpsen en het landelijke Korps landelijke politiediensten gingen op in een
nieuw landelijk politiekorps met eigen rechtspersoonlijkheid en een duidelijke
oriëntatie op het gehele grondgebied van Nederland. Daarmee was twintig jaar
na de invoering van de Politiewet 1993 alweer afscheid genomen van het regionale
politiebestel met zijn 25 regionale bestuursorganen, 25 regioburgemeesters en de
meer dan 100 bovenregionale samenwerkingsverbanden.

De overgang naar een nationaal politiebestel is een van de omvangrijkste
bestuurlijke herzieningen van de laatste eeuw. De 25 zelfstandige regionale
politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten moesten met alhun personeel,
gebouwen en beleidsplannen worden losgeweekt uit hun politiek-bestuurlijke
regionale verankering en worden omgevormd tot één nationale politie, met aan
het hoofd één blauwe korpschef als boegbeeld van de gehele Nederlandse politie.
De schaalgrootte van het nieuwe landelijke korps – met 63.778 fte in 2013 de
grootste werkgever van Nederland – vormt een belangrijke basis voor meer eenheid
in de organisatie, uitvoering en bedrijfsvoering en meer ruimte voor robuuste
basisteams en flexibele personeelsinzet op het niveau van de districten.

De nieuwe Politiewet 2012 voorziet in een fijnmazig systeem van rechtsbetrek-
kingen voor de bestuursorganen en functionarissen die binnen het nationale
politiebestel verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de politietaak.
Aan de beheers- en gezagskant zijn dit de Ministers van Veiligheid en Justitie en
van Defensie, 214 burgemeesters, 214 gemeenteraden, 10 regioburgemeesters, het
College van Procureurs-Generaal en de daaronder ressorterende 10 hoofdofficieren
en 800 officieren van justitie. Aan de kant van de uitvoering zijn dat de korpschef
en zijn 10 regionale politiechefs, 43 districtchefs en 168 basisteamchefs. De
complexe verknoping van deze hoofdrolspelers moet de voorwaarden scheppen
voor een efficiënte en doelmatig opererende politie met als doel dat Nederland
veiliger wordt.

De Politiewet 2012 is alleen van toepassing op het Nederlandse grondgebied. De
Koninkrijkslanden Curaçao en Sint Maarten hebben ieder een eigen politiekorps
terwijl de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gezamenlijk eveneens
over een eigen politiekorps beschikken.1 De Koninklijke Marechaussee, weliswaar
een krijgsmachtonderdeel, zou gezien haar civiele politietaken in Nederland en op
de BES-eilanden, binnen het Koninkrijk als een volwaardig vijfde politiekorps
kunnen worden beschouwd.

1 Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Kamerstukken 32 019), Stb. 2010, 337; Veiligheidswet BES (Kamerstukken 32 207), Stb.
2010, 362 en Mandaatregeling korpsbeheer politie en brandweer BES 2012, Stcrt. 2012,
nr. 13699.



Leeswijzer
De Politiewet 2012 is primair een organisatiewet. Aan de uitvoering van de politietaak
zijn maar enkele artikelen gewijd. Deze studie gaat dus minder over de inhoudelijke
aspecten van het dagelijkse politiewerk dan over de institutionele inbedding van de
politieorganisatie en de politiek-bestuurlijke aansturing van het politiewerk. Het doel
van de studie is de organisatie van de nationale politie in kaart te brengen aan de hand
van de parlementaire stukken, het systeem van de wet en de gedelegeerde regelge-
ving, waar nodig voorzien van literatuurverwijzingen.

Deel 1 bevat enkele algemene hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij
de taakstelling van de politie. Na een terugblik op het oude regionale politiebestel in
hoofdstuk 3 wordt in hoofdstuk 4 de opmaat geschetst van de opkomst van een
nationale politie. In hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt de parlementaire geschiedenis van de
Politiewet 2012 samengevat. In hoofdstuk 8, 9 en 10 wordt ingegaan op de
hoofdrolspelers en de bestuurlijke drukte en complexiteit van het nationale politiebe-
stel. In hoofdstuk 11, 12, 13 en 14 worden enkele hoofdlijnen van de wet geschetst
aan de hand van de klassieke onderwerpen gezag, beheer, bestuur en democratisch
eindbedding. In hoofdstuk 15 en 16 wordt stilgestaan bij de relatie met de Politie-
academie en de veiligheidsregio’s. In hoofdstuk 17 wordt tot slot een overzicht
gegeven van de uitgangspunten die de kwartiermakers hebben geformuleerd voor het
nieuwe landelijke politiekorps.

In Deel 2 wordt de Politiewet 2012 behandeld in de vorm van een artikelsgewijs
commentaar waarin de parlementaire geschiedenis en het wettelijk systeem centraal
staan.

In Deel 3 wordt de belangrijkste gedelegeerde regelgeving behandeld. Ook deze
Besluiten en Regelingen zijn grotendeels voorzien van een artikelsgewijs com-
mentaar.

In Deel 4 wordt aan de hand van de desbetreffende Internationale verdragen de
grensoverschrijdende samenwerking van de politie eveneens artikelsgewijs in kaart
gebracht.

Deel 5 bevat het literatuur- en jurisprudentieoverzicht en een trefwoorden-
register.

De studie is afgesloten in juni 2014.
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2 Uitvoering van de politietaak

2.1 Taakstelling

De wettelijke taakomschrijving van de politie dateert uit 1957. Bij de totstandkoming
van het oude art. 28 Politiewet 1957 werd niet al zwaar getild aan de omschrijving van
de politietaak. Volgens de regering volstond het om in algemene zin te schetsen wat de
taken waren en om aan te geven dat de politie geen zelfstandig gezag in de staat was.
Minister Samkalden (Justitie) verdedigde destijds het artikel op de ‘misschien wat
schrale, maar toch dierbare grond, dat wij niet alle poëzie uit het recht moeten
wegdrijven in de behoefte aan scherpe juridische omschrijvingen.’1 Ook in het niet
levensvatbaar gebleken ontwerp van een nieuwe Politiewet (provinciale politie) in
1981 bleek dat de regering met betrekking tot de taakomschrijving graag de nodige
terughoudendheid wilde betrachten om te voorkomen dat een te uitvoerige wettelijke
regeling tot verstarring zou leiden: “In het huidige artikel 28 van de Politiewet, waarin
met een algemene omschrijving is volstaan, vinden wij alle elementen terug van de
taak van de politie die wij ook in de tegenwoordige omstandigheden wezenlijk achten.
Daarnaast biedt het artikel – zoals de ervaringen wel hebben geleerd – voldoende
ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe denkbeelden over de wijze waarop de politie
haar taak behoort te vervullen.”2 Het in weinig woorden omschrijven van het wezen
van de politietaak zag ook minister Hirsch Ballin (Justitie) in 1992 als een kracht.
Zolang de politie haar taak uitoefent in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en
in overeenstemming met de geldende rechtsregels, zou de taakuitoefening van de
politie niet moeilijker moeten worden gemaakt dan deze al is.3Bij de overgang naar de
nationale politie werd de taakomschrijving in het oude art. 2 Politiewet 1993 daarom
zonder parlementaire discussie overgenomen in het huidige art. 3 Politiewet 2012. De
politie heeft daarmee nog steeds een behoorlijk vrije beleidsruimte om naar bevind
van zaken te handelen en in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Tal van problemen zoals krakersverzet, verkeershandhaving, voetbalvandalisme,
milieucriminaliteit, drugscriminaliteit, zware georganiseerde criminaliteit, terrorisme,
mensenhandel, kindermisbruik en cybercrime hebben de politie ertoe aangezet zich te
specialiseren, prioriteiten te verleggen of capaciteitsverdelingen te herzien. De
wettelijke taakomschrijving geeft wat dat betreft alle bewegingsvrijheid.

Zo weinig woorden als de wetgever heeft gewijd aan de omschrijving van de
politietaak, zo oud is de maatschappelijke discussie over de vraag welke activi-
teitvelden en probleemgebieden de politie daadwerkelijk zou moeten aanpakken.
De afstemming van vraag en aanbod op het terrein van de politiezorg is bepaald

1 Handelingen II 1956-1957, blz. 2466.
2 Kamerstukken II 1980-1981, 16 812, nr. 3, blz. 9.
3 Kamerstukken II 1992-1993, 22 562, nr. 10, blz. 47.



geen simpel marktmechanisme. Meer zichtbaar blauw op straat kan onveiligheids-
gevoelens bij burgers verminderen (‘Goed dat er politie is’) zelfs als daardoor,
buiten het zicht, belangrijk recherchewerk blijft liggen.4 Maar het kan net zo goed
de indruk wekken dat de blauwe politie met rondjes langs de kerk het recherche-
werk verwaarloost en haar kerntaak niet au sérieux neemt (‘Aangifte doen heeft
geen zin’). De globale taakomschrijving kan dus zowel ruimte bieden voor
ongebreidelde aanspraken vanuit de politiek en de burgerij als voor frustraties
omdat gewekte verwachtingen niet kunnen worden waargemaakt.

De afstemming van vraag en aanbod is bovendien elastisch. Er is immers geen
directe waarneembare relatie tussen het ontstaan van onveiligheidsgevoelens en de
personele bezetting van het wijkteam die tijdens de nachtdienst kan leeglopen als
gevolg van ME-dienst, ziekteverzuim, verlofdagen en dergelijke. Ook is de afstem-
ming soms tegenstrijdig. Kwalitatieve criteria kunnen ertoe leiden dat de recherche
alleen werk maakt van misdrijven met een duidelijke opsporingsindicatie waardoor de
resterende zaken als plankzaak worden afgedaan, terwijl kwantitatieve afspraken
ertoe kunnen leiden dat eenvoudig oplosbare bagatelzaken voorrang krijgen op
moeilijk oplosbare ernstige misdrijven. Als gevolg van de opkomst van het integrale
veiligheidsbeleid is er bovendien sprake van een verschuiving in de relatie met de
partners die zich op lokaal niveau bezighouden met veiligheidszorg. Naast het
Openbaar Ministerie zijn ook de gemeenten, het Veiligheidshuis, Bureau Jeugdzorg,
streetcornerwerk, verslavingszorg, Bureau Halt e.d. een rol in het veiligheidsnetwerk
gaan spelen. Verantwoordelijkheidsvervaging bij het bepalen wie in het concrete
geval de probleemeigenaar is maar ook het voorkomen van chronische overvraging
door de veiligheidspartners, dwingt de politie in dat verband tot het stellen van
prioriteiten en het maken van keuzes.

2.2 Kerntakendiscussie

Het spreekt voor zich dat de politie in verhouding tot haar capaciteit niet met een te
breed takenpakket mag worden opgezadeld of belast mag worden met oneigenlijke
taken. Uit de wettelijke taakstelling vloeit wel voort dat de politie in ieder geval
aanspreekbaar moet blijven op haar exclusieve taken, met als belangrijkste de
criminaliteitsbestrijding. Met de taken die gebruik van geweld of toepassing van
dwangmiddelen met zich meebrengen, mag immers uitsluitend de politie worden
belast.5 Wanneer de politie daaraan onvoldoende zou toekomen, komt het gevaar
om de hoek kijken dat burgers het recht in eigen hand nemen.6 Volgens Mein e.a.
zou het geweldsmonopolie een goed criterium zijn voor de taakafbakening van de
politie. Volgens Van Reenen zou de dreiging met geweld voor de politie zelfs een

4 De Algemene Rekenkamer becijferde in het rapport Zicht op taakuitvoering politie (februari 2003)
dat in 2001 gemiddeld bijna de helft van de brutopersoneelscapaciteit opging aan interne
bedrijfsvoering zoals management, werkoverleg, verlof, opleidingen of ziekte. Slechts circa
10% van de capaciteit werd besteed aan recherchewerk.

5 A. Mein, A. Schutte en A. van Sluis, De kern van de taak. Geweldsmonopolie criterium voor
taakafbakening en samenwerking. Politiewetenschap nr. 15, Politie & Wetenschap, Apeldoorn,
2004, blz. 55.

6 Kerntakenbrief van 15 juli 2004, Kamerstukken II 2003-2004, 29 628, nr. 4, blz. 5.
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belangrijk element zijn om op straat gehoorzaamheid af te dwingen.7 Dat laatste
geldt natuurlijk ook voor de openbare-ordehandhaving, het bewaren van vrede en
het bemiddelen in conflicten, een belangwekkende en moeilijke politiefunctie die
volgens Van Stokkom ten onrechte wel wordt afgedaan als sociaal werk.8 Hoe dan
ook, ten aanzien van de afbakening van de kerntaken niet gemakkelijk consensus
wordt bereikt. Volgens Van der Torre zouden politiechefs het vooral belangrijk
vinden dat de openbare orde in het publiek domein (blauw op straat) en de
noodhulp wordt beschermd.9 Terwijl volgens onderzoek van Van der Vijver de
burgemeesters en officieren van justitie vooral waarde zouden hechten aan goede
procedures om in de praktijk tot hanteerbare oplossingen te komen voor wat zij
primair zien als een capaciteitsvraagstuk.10Al eerder had Terpstra erop gewezen dat
de mate waarin beleidsprioriteiten doorwerken in de uitvoering van het politiewerk
niet alleen afhankelijk was van gebrek aan tijd of personele capaciteit maar ook van
de opvattingen en normen van politiemensen op de werkvloer.11

Het zoeken naar de core business van de politie moet gezien worden tegen de
achtergrond van een conjunctuurgevoelige en permanente overvraging van het
dagelijkse politiewerk waarin de politie lange tijd zelf de koers heeft kunnen bepalen
maar in toenemende mate, vanwege onvrede over de geleverde prestaties, onder
strakkere beleidsmatige sturing van de centrale overheid is gebracht. Deze onvrede
was al in de loop van de jaren negentig ontstaan vanwege de vrijblijvendheid die het
functioneren van de politie jarenlang had gedomineerd, zowel qua taakinvulling als
bedrijfsvoering.12Als gevolg hiervan is de taakdiscussie begin 2000 verschoven naar
de vraag in hoeverre de gekozen activiteiten bijdragen aan de verlangde prestaties
waarmee tevens bedrijfsmatig denken werd geïntroduceerd.

Teneinde duidelijk te maken dat de handhaving van de rechtsorde enerzijds en de
verlening van hulp anderzijds voor de politie niet van gelijke betekenis zijn (en niet
zonder meer gelijke prioriteit verdienen) en dat de hulpverleningstaak primair moet
worden belegd bij de hulpverleningsinstanties, zag het kabinet-Balkenende II voor de
politie een gewijzigde rol in het verschiet. In de beleidsnota Naar een Veiliger
Samenleving (2002) werd bepleit dat de politie zich meer zou moeten richten op
toezicht en opsporing en minder op hulpverlening: “Hulp bieden geschiedt in principe
alleen in noodsituaties en alleen gedurende de beperkte periode dat andere

7 P. van Reenen, De Tanden van de politie. In: B. van Stokkom, J. Terpstra en L. Gunther Moor
(red.), De politie en haar opdracht: de kerntakendiscussie voorbij. Apeldoorn-Antwerpen, 2010,
blz. 117-138.

8 B. van Stokkom, Orde handhaven en vrede bewaren, Waarom de omvangrijkste politietaak weinig
prestige heeft. In: B. van Stokkom, J. Terpstra en L. Gunther Moor (red.), De politie en haar
opdracht: de kerntakendiscussie voorbij. Apeldoorn-Antwerpen, 2010, blz. 139.

9 E.J. van der Torre, Lokale politiechefs. Het middenkader van de basispolitiezorg. COT Instituut
voor Veiligheids- en Crisismanagement, Politiewetenschap nr. 38, Den Haag, 2007, blz. 29-31.

10 C.D. van de Vijver, A.J. Meershoek en D.F. Slobbe, Kerntaken van de politie. Een inventarisatie van
heersende opvattingen. IPIT, Universiteit van Twente, Politiewetenschap nr. 1, Den Haag, 2001, blz.
139-140.

11 J. Terpstra, Sturing van politie en politiewerk. Een verkennend onderzoek tegen de achtergrond
van een veranderende sturingscontext en sturingsstijl. Politiewetenschap nr. 3, Politie &
wetenschap, Zeist; IPIT, Enschede, 2002, blz. 147.

12 K. van der Vijver, F. Vlek (red.), De legitimiteit van de politie onder druk? Beschouwingen over
grondslagen en ontwikkelingen van legitimiteit en legitimiteitstoekenning. Politiewetenschap
nr. 34, Politie & Wetenschap, Den Haag, 2006, blz. 302-303.

I.2.2 Kerntakendiscussie 7



hulpinstanties deze taken nog niet hebben overgenomen. (…) Met de hulpverlenings-
instanties zullen sluitende afspraken gemaakt moeten worden over onder meer de
instelling van een 24-uursdienst voor de hulpverlening.”13

In de Notitie Kerntaken van 24 oktober 2005 werd vanuit deze opvatting het
uitgangspunt geformuleerd dat waar het de primaire verantwoordelijkheid van
andere organisaties betreft, de taak van de politie beperkt zou moeten worden tot
signaleren en adviseren.14Vanuit dat uitgangspunt zou de kerntakendiscussie vooral
moeten gaan over het overdragen van oneigenlijk taken en de meer gestructureerde
samenwerking met andere partijen, zij het dat overdracht van taken pas zou kunnen
plaatsvinden als daarover goede afspraken waren gemaakt.15 Voor een wijziging
van de wettelijke taakomschrijving zag het kabinet geen noodzaak. Wel werden er
op basis van het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 met de politie
prestatie-convenanten afgesloten, gekoppeld aan de financiering. In hun brief over
de prestatieafspraken 2007-2008 stelden de politieministers vast dat het systeem
van resultaatgericht sturen en afspraken maken in de praktijk bleek te werken en dat
zij daarom voor de jaren 2007-2008 meer de nadruk zouden leggen op kwalitatieve
dan op kwantitatieve afspraken.

Binnen de politie leidde de de kerntakendiscussie tot een gewijzigde koers. In het
visiedocument Politie in Ontwikkeling (2005) van de Raad van Hoofdcommissarissen
werd voor een verbreding in plaats van een inkrimping van de politietaken gepleit
door het onderscheiden van een vierde politietaak: signaleren en adviseren.16

Bovendien zou de politie zich meer moeten oriënteren op stromen van personen,
goederen en geld om in de steeds complexere en mobiele samenleving effectief te
kunnen handhaven (de zogenoemde nodale oriëntatie).17 De claim om signaleren en
adviseren te zien als een expliciete politietaak werd door de regering echter niet
overgenomen. Landman e.a. merkten in dit verband op dat de politie haar waarne-
mingsvermogen niet moest overschatten omdat zij immers ook veel niet-ziet en de
beperkingen zou moeten inzien van de haar analysecapaciteit.18Mein e.a. wezen erop
dat wanneer de politie zich zou willen distantiëren van een bepaalde politietaak enkel
en alleen omdat deze niet zou passen binnen het kerntakenpakket, zij zich, in eerste
instantie meer dan voorheen, intensief zou moeten oriënteren op andere partners die
daarop zouden kunnen worden aangesproken. Pas als de nodige afstemming en
overdracht goed is geregeld, komt er immers extra capaciteit vrij voor de kerntaak.19

Bervoets e.a. relativeren de positie van de politie als gezaghebbende gangmaker in
het veiligheidsdomein. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat duidelijke strategieën

13 Kamerstukken II 2003-2004, 29 628, nr. 4, blz. 7-8 en 11.
14 Kamerstukken II 2003-2004, 29 628, nr. 4, blz. 8.
15 Notitie Kerntaken, Bijlage bij Kamerstukken II 2005-2006, 29 628, nr. 25.
16 Projectgroep Visie op de politiefunctie van de Raad van Hoofdcommissarissen: Politie in

ontwikkeling. NPI, Den Haag, 2005, blz. 50.
17 H. Ferwerda, E. van der Torre en V. van Bolhuis, Nodale praktijken. Empirisch onderzoek naar het

nodale politieconcept. Politiekunde nr. 24, Politie & Wetenschap, Apeldoorn; Bureau Beke,
Arnhem; COT, Den Haag, 2009; V.A. Bekkers, A. van Sluis en P. Siep, De nodale oriëntatie van
de Nederlandse Politie: over criminaliteitsbestrijding in de netwerksamenleving, Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, 2006.

18 W. Landman, P. van Beers en F. van der Laan, Verbinden van politie- en veiligheidszorg. Politie
en partners over signaleren & adviseren. Politiekunde nr. 26a, Politie & Wetenschap, Apeldoorn;
Twijnstra en Gudde, Amersfoort, 2009, blz. 98-99.

19 A. Mein, A. Schutte en A. van Sluis, De kern van de taak. Politiewetenschap nr. 15, Politie &
Wetenschap, Zeist, 2004, blz. 53.
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aan de kant van de politie niet werden aangetroffen. De politie zou zich bij het
bewaken van de grenzen van de politietaak vaak instrumenteel opstellen door eigen
werk af te houden en te agenderen bij het openbaar bestuur. De tactiek was eerder
ingegeven door intuïtie, ad-hocbeslissingen en het zoeken naar een ruilrelatie in een
maalstroom van adviezen, standpunten, meningen en opinies van de andere keten-
partners die over meer deskundigheid en politieke ingangen beschikken.20Ook zou er
wel sprake zijn van bewuste non-signalering om te voorkomen dat bepaalde
problemen die tot de politietaak gerekend kunnen worden, ertoe zouden leiden dat
de politie er werk van zou moeten maken. Volgens Van Stokkom e.a. werd de
kerntakendiscussie te zeer gedomineerd door een min of meer verborgen agenda en
een institutioneel eigenbelang: het verschil tussen het ‘wegzetten’ van taken en
simpelweg afschuiven was volgens hen voor buitenstaanders vaak nauwelijks meer te
zien. Door het bedrijfsmatige en instrumentele karakter van de discussie raakte met
name de vraag wat dan wel de kern van het politiewerk was, uit het zicht.21 Met
verwijzing naar het voorbeeld van gated communities waarschuwde Van Calster voor
het risico dat bij de uitbesteding of overdragen van veiligheidstaken bepaalde
onderdelen van de veiligheidszorg door vermogende burgers zou kunnen worden
ingekocht.22Terpstra e.a. kwamen tot de conclusie dat de discussie over de kerntaken
wel met veel overtuiging en retoriek werd gevoerd maar tamelijk weinig impact op het
politiewerk heeft gehad.23

2.3 Discretionaire beleidsruimte

Taakstelling, bevoegdheden en dwangmiddelen bieden de politie een ruim veroor-
lovend systeem waarbinnen politieambtenaren, formeel gesproken, niet verplicht
zijn om handelend op te treden, ook al worden er aan die discretionaire beleids-
ruimte natuurlijk wel grenzen gesteld door de normatieve sturing die van de
bevoegdheden uitgaat en de brede maatschappelijke verwachting dat de politie in
bepaalde situaties juist wel handelend optreedt. Dat betekent allereerst dat voor het
hanteren van de discretionaire ruimte een specifiek blauw vakmanschap is vereist.24

Bij de cultuurkenmerken die de nationale politie omarmt, wordt door de kwartier-
makers in dit verband gepleit voor meer professionele ruimte. Kennelijk wordt de
huidige politiële uitvoeringspraktijk voor het executieve personeel als nogal of te
knellend ervaren. Het Ontwerpplan nationale politie maakt op dit punt geen verschil

20 E.J.A. Bervoets, E.J. van der Torre en J. Dobbelaar, Politiepolitiek. Een empirisch onderzoek naar
politiële signalering & advisering. Politiekunde nr. 26b, Politie & Wetenschap, Apeldoorn; COT,
Den Haag, 2009, blz. 101-102.

21 B. van Stokkom, J. Terpstra en L. Gunther Moor (red.), De politie en haar opdracht: de
kerntakendiscussie voorbij. Apeldoorn-Antwerpen, 2010, blz. 17.

22 P. van Calster, Veiligheidszorg is koekjesfabriek: het prestatiemanagement voorbij. In: B. van
Stokkom, J. Terpstra en L. Gunther Moor (red.), De politie en haar opdracht: de kerntakendis-
cussie voorbij. Apeldoorn-Antwerpen, 2010, blz. 90-91.

23 J. Terpstra, L. Gunther Moor en B. van Stokkom, De kerntakendiscussie in Nederland. Retoriek
en realiteit. In: B. van Stokkom, J. Terpstra en L. Gunther Moor (red.), De politie en haar
opdracht: de kerntakendiscussie voorbij. Apeldoorn-Antwerpen, 2010, blz. 25-50.

24 J. Nap, Werken aan blauw vakmanschap. Systematisch leren in de politiepraktijk. LSOP, Zutphen;
Nederlandse Politie Academie, Apeldoorn, 2001; De Blauwe kern. De professionele basis bij
conflict en gevaar. Politieacademie, Apeldoorn, 2008.
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tussen de diverse onderdelen van de politietaak, ook al lijkt het aannemelijk dat
openbare-ordehandhaving, veelvoorkomende aangiftecriminaliteit, zware en geor-
ganiseerde criminaliteit of High impact crime, ieder voor zich om een verschillende
professionele ruimte vragen. Zo blijkt uit onderzoek van Grijsen bijvoorbeeld dat
het afwijken door de politie van de OM-Aanwijzing met betrekking tot discrimi-
natie niet voortkomt uit onwil maar doordat de betrokken politieambtenaar het beste
met het slachtoffer voorheeft en andere oplossingen wil bieden dan uitsluitend een
strafrechtelijke reactie.25 Uit onderzoek van Naeyé e.a. blijkt dat er per onderdeel
van het politiewerk ook specifieke integriteitdilemma’s bestaan.26De discussie over
meer professionele ruimte zal in dat perspectief dus ook betrekking moeten hebben
op de morele oordeelsvorming van de individuele politieambtenaar en zijn moreel
kompas.27

In de literatuur zijn kritische kanttekeningen gezet bij het pleidooi voor meer
professionele ruimte. Van der Vijver vroeg zich bijvoorbeeld af of politiewerk wel
de kwalificatie professionaliteit verdient aangezien de besluitvorming op het
uitvoerend niveau sterk afhankelijk is van visies, mensbeelden en opvattingen
van individuele medewerkers en minder door een professionele set van normen en
waarden. Ook wees hij op het feit dat veel van de kennis die van belang is voor
professionaliteitverbetering niet gebruikt wordt.28 Ook Landman vroeg zich af in
hoeverre het gemiddelde politieteam adequate randvoorwaarden biedt voor profes-
sionele sturing: “Vrijheid geven aan de professional, zonder de aanwezigheid van
randvoorwaarden voor professionele (zelf)sturing, leidt gemakkelijk tot vrijblij-
vendheid en onverschilligheid.” Uit zijn onderzoek trok hij de conclusie dat de
benodigde randvoorwaarden zoals coaching, feedback en intercollegiale reflectie
niet per definitie aanwezig zijn, ook al staat de politie volgens hem er beter voor
dan in de periode van pre-prestatiesturing.29 Volgens Kouwenhoven e.a. was het
zelfs niet eenvoudig om de effectiviteit van de opsporing positief te beïnvloeden
vanwege de veelheid aan, onderling afhankelijke, complexe factoren die daarop van
invloed zijn.30 Moors en Jacobs vroegen zich bovendien af hoeveel politiemensen
behoefte hebben aan meer professionele ruimte en in hoeverre politiemensen
voldoende gekwalificeerd zijn om verantwoord met die ruimte om te gaan. Zij
zagen de professionele ruimte veeleer ontstaan uit het beperken van vrijheid dan uit
het vergroten ervan: “De uitbreiding van de professionele ruimte – in de betekenis
van discretionaire bevoegdheid – stuit al snel op staatsrechtelijke barrières en op het

25 C. Grijsen, De Handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk. Dissertatie Vrije
Universiteit Amsterdam, Den Haag, 2013.

26 J. Naeyé, L. Huberts, C. van Zweden, V. Busato en B. Berger, Integriteit in het dagelijkse
politiewerk. Meningen en ervaringen van politiemensen. Politiewetenschap nr. 13, Politie &
Wetenschap, Apeldoorn, 2013.

27 P. van Beers (red.), F. Denkers’ Moreel Kompas van de politie. Politie Amsterdam-Amstelland,
2000.

28 C.D. van der Vijver, De professionaliteit van de politie. Wat moet centraal staan in toekomstig
onderzoek? De stand van kennis en onderzoek, deel I. Politie & Wetenschap Overzichtstudies,
Apeldoorn 2012.

29 W. Landman, Sturing van blauw. Een onderzoek naar operationele sturing in de basispolitiezorg.
Politiekunde nr. 37, Politie &Wetenschap, Apeldoorn; Twynstra Gudde, Amersfoort, 2011, blz. 140-
142.

30 R.M. Kouwenhoven, R.J. Moreé en P. van Beers. Interventies in de opsporing. Impulsen in
kwaliteit en effectiviteit van het opsporingsproces. Politiekunde nr. 57, Politie & Wetenschap,
Apeldoorn, Twijnstra Gudde, Amersfoort, 2014, blz. 130.
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feit dat veel politiemensen onvoldoende gekwalificeerd zijn om verantwoord met
professionele ruimte om te kunnen gaan.”31

Kouwenhoven e.a. pleitten voor een meer realistisch perspectief ten aanzien van de
professionaliteit van rechercheurs teneinde ervoor te waken rechercheurs te beschou-
wen als zelfsturende professionals die met ruimte wel raad weten. Het beeld van de
zelfsturende, zelforganiserende rechercheur is volgens hen meer een wensbeeld dan
een bestaande praktijk. Zij pleiten juist voor meer sturing op de organisatie van het
recherchewerk en meer kwaliteitscontrole van processen-verbaal omdat er vooral in
de veelvoorkomende aangiftecriminaliteit hardnekkige patronen te vinden zijn die
wijzen op een beperkt organisatietalent, zoals het ad hoc werken in plaats van
planmatig, het uitvoeren van activiteiten die ook door administratieve krachten
kunnen worden uitgevoerd en het werken in koppels waar dat heel goed zelfstandig
kan.32 Helsloot en De Vries waarschuwden verder voor het risico van meer
professionele ruimte voor de effectiviteit van de politie omdat professionals en
professionele organisaties de neiging hebben tot een steeds verdergaande kwaliteits-
verbetering die niet automatisch resulteert in meer effectiviteit.33 Het is volgens hen
dus de vraag hoe je politiemensen leert om op straat verantwoordelijkheid te nemen
voor moeilijke beslissingen en om, gegeven de wettelijke regels, richtlijnen, proto-
collen en beleidsafspraken, tot een goede probleemoplossing te komen. Gegeven het
feit dat binnen het gemiddelde politieteam nog maar weinig intercollegiale beoorde-
ling bestaat en politiemensen ieder hun eigen morele kompas hebben, is het dus
essentieel dat het dagelijkse uitvoerende politiewerk zo wordt georganiseerd dat het
concept van meer professionele ruimte op een verantwoorde wijze kan worden
ingevuld. Om aanspraak te kunnen blijven maken op professionele autonomie is het
dus van groot belang, zoals Van der Vijver en Vlek laten zien, dat van de politie een
cultuur van accountability word verlangd en de bereidheid zich op een proactieve,
eerlijke en transparante wijze te verantwoorden.34

2.4 Vertrouwen in de politie

Vertrouwen van burgers in de politie is cruciaal om het gezag van de politie te
aanvaarden en haar optreden gerechtvaardigd te achten. Burgers moeten erop kunnen
vertrouwen dat de politie integer en onpartijdig is en een adequate bijdrage levert aan
de veiligheid. Maar omdat politiewerk niet alleen dient om burgers te beschermen

31 H. Moors en M. Jacobs. Professionele ruimte: balanceren tussen handelingsvrijheid en sturing. In:
F. Vlek en P. van Reenen (red.), Voer voor kwartiermakers. Overzichtstudies Politie &
Wetenschap, Apeldoorn, 2012, blz. 50.

32 R. Kouwenhoven, W. Landman en P. Sinning. Robuuste opsporing: de inrichting van de
opsporing van veelvoorkomende aangiftecriminaliteit. In: F. Vlek en P. van Reenen (red.), Voer
voor kwartiermakers. Overzichtstudies Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 2012, blz. 118.

33 I. Helsloot en M. de Vries, Resultaten uit het verleden bieden soms wel degelijk aanknopings-
punten voor de toekomst. Bestuurs- en organisatiekundige wetmatigheden voor de inrichting van
professionele uitvoeringsorganisaties als de NP. In: F. Vlek en P. van Reenen (red.), Voer voor
kwartiermakers. Overzichtstudies Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 2012, blz. 239.

34 K. van der Vijver en F. Vlek (red.), De legitimiteit van de politie onder druk? Beschouwingen
over grondslagen en ontwikkelingen van legitimiteit en legitimiteitstoekenning. Politiewetenschap
nr. 34, Politie & Wetenschap, Den Haag, 2006, blz. 311.
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maar tevens diep kan ingrijpen in het leven van diezelfde burgers, is het vertrouwen in
de politie geen vanzelfsprekendheid.

Terpstra e.a. noemen vier verklaringen voor de mate waarin burgers vertrouwen
hebben in de politie. De meest populaire maar ook overschatte verklaring is dat het
vertrouwen afhankelijk is van de instrumentele prestaties van de politie zoals het aantal
aangehouden verdachten en uitgeschreven processen-verbaal; de tweede verklaring is de
mate waarin burgers de politie ervaren als eerlijk, rechtvaardig en transparant en zij
burgers respectvol bejegen, informatie verstrekken en uitleg van zaken geeft. Als derde
verklaring noemen zij het belang van nabijheid en herkenbaarheid: “De mate waarin de
politie voor burgers ‘zichtbaar, beschikbaar, toegankelijk en aanspreekbaar is, betrok-
kenheid toont bij hunproblemen, uitstraalt dat zij haar best doet, burgers serieus neemt en
de tijd voor hen neemt.” Uit onderzoek zou als vierde verklaring naar voren komen dat
burgers het optreden van de politie ook beoordelen op de mate waarin de politie
daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt, daadkracht toont, waar nodig bescherming
biedt en orde herstelt. Zij wijzen verder erop dat burgers steeds minder vanzelfsprekend
vertrouwen schenken aan de politie en dat de traditionele legitimiteit is verschoven
naar een uitgangspunt van lage verwachting en scepsis, naar een onzekere en wankele
‘post-legitimiteit’ die per geval moet worden verworven: “Om dat vertrouwen van
burgers te verwerven kan niet volstaan worden met politiewerk dat op lokaal niveau
wordt uitgevoerd, maar het moet op lokaal niveau worden ervaren als werk van ‘onze’
politie.”35

Goderie en Tierolf onderzochten de vraag wat aangevers, melders en overtreders
die met de politie te maken krijgen als opbrengst van het politieoptreden zien. Voor
overtreders geldt dat hun eindoordeel over het optreden positiever uitvalt wanneer
agenten hen correcter, vriendelijker en deskundiger tegemoet treedt; voor melders
geldt dat zij negatiever zijn over het optreden van de politie wanneer zij hun
verwachtingspatroon negatief moeten bijstellen. Aangevers komen, net als melders,
met veel positieve verwachtingen en nauwelijks negatieve verwachtingen naar de
politie maar de aangevers stellen hun verwachtingen behoorlijk negatief bij naar
aanleiding van de informatie over de gang van zaken na de aangifte.36

Van Dijk en Beunders wijzen op het paradoxale van de situatie dat de
verticalisering van de aansturing van de politie en het politiewerk haaks staat op
de horizontalisering in de relatie van de politie met publiek en veiligheidpartners.
Volgens hen is directe communicatie met de burger en meer invloed van buurtbe-
woners op het doen en laten van de politie van wezenlijk belang voor het
vertrouwen van de burger in de politie.37

Volgens Docters van Leeuwen zou het vertrouwen in de politie als een radicaal
uitgangspunt voor het nieuwe politiekorps moeten worden gehanteerd. Hij
ziet vertrouwen ook als een moreel principe en waarschuwt voor het risico dat
de schaalvergroting gemakkelijk kan leiden tot de focus op ‘grote’ kwesties

35 J. Terpstra, E. Bervoets en P. van Os, Nationale Politie en gebiedswerk: kanttekeningen vanuit
wetenschap en onderzoek. In: F. Vlek en P. van Reenen (red.), Voer voor kwartiermakers.
Overzichtstudies Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 2012, blz. 142-146.

36 M. Goderie en B. Tierolf. Baat bij de politie, Een onderzoek naar de opbrengsten voor burgers van
het optreden van de politie. Politiekunde nr. 16, Politie & Wetenschap, Apeldoorn; Verwey-Jonker
Instituut, Utrecht, 2008, blz. 73-74.

37 B. van Dijk en H. Beunders, Communicatie met de burger: waakzaam en dienstbaar? In: F. Vlek
en P. van Reenen (red.). Voer voor kwartiermakers. Overzichtstudies Politie & Wetenschap,
Apeldoorn, 2012, blz. 93.
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(vrouwenhandel, fraude, drugs, kinderporno e.d.) waarbij het ‘kleine’ uit beeld
raakt: “Het kleine van de beroofde sigarenwinkelier of de astmapatiënt die geen
aangifte durft te doen van de wietplantage in het huis naast hem, en dat ouder
echtpaar dat het huis niet meer uitdurft. … U kunt straks superzaken doen,
meetellen op Europees en wereld niveau, maar de sigarenboer, de buschauffeur,
de ambulancebroeder … staan die alleen in de strijd of zult u in staat zijn waar
nodig naast hen te staan?”38

Volgens Van der Veer e.a. heeft de politie overigens niet te klagen over het in
haar gestelde vertrouwen. Onderzoek op basis van de European Social Survey en de
Integrale Veiligheidsmonitor geeft volgens hen aan dat in Nederland, vergeleken
met andere landen, het vertrouwen in de politie als institutie onveranderd hoog is.
Burgers zouden de politie niet uitsluitend beoordelen in termen van prestaties en
goede of slechte ervaringen maar eerder constitutioneel-institutioneel georiënteerd
zijn. Voor het vertrouwen in de politie zou wat de politie doet of nalaat dus veel
minder ertoe doen dan het vertrouwen dat de politie deelt met andere politieke
instituties. Dit gegeven relativeert de betekenis van de inspanning die de politie zelf
kan verrichten om het vertrouwen van burgers in haar organisatie en haar werk te
vergroten. Maar deze gezagsgetrouwheid van de burger heeft twee keerzijdes.
Wanneer goede ervaringen met de politie als institutie vanzelfsprekend zijn, kan dat
enerzijds ertoe leiden tot een minder kritische beoordeling van het doen en laten
van de politie maar anderzijds er ook toe kunnen leiden dat minder goede
ervaringen als een schok worden ervaren.39 Het is kortom duidelijk dat het
vertrouwen in de politie een delicate kwestie is.

2.5 Burgerparticipatie

In het Ontwerpplan nationale politie wordt als uitgangspunt erkend dat de
handhaving van de openbare orde en de opsporing van strafbare feiten zonder
weerbare, geëngageerde burgers voor de politie een moeilijke opdracht is. Daarom
is in het Ontwerpplan de visie vastgelegd dat de politie intensief wil samenwerken
met burgers, bedrijven en publieke en private organisaties in het veiligheidsdomein
vanuit betrokkenheid, wederkerigheid en het delen van informatie. Deze belang-
rijke doelstelling past in de trend dat criminaliteitsbestrijding de laatste decennia
niet langer beschouwd wordt als een exclusieve overheidstaak. Burgers worden in
toenemende mate medeverantwoordelijk gehouden voor hun eigen veiligheid. Voor
burgers die willen bijdragen aan de opsporing van strafbare feiten is de laatste jaren
in Nederland in ieder geval een heel scala aan mogelijkheden ontstaan. Zo verzorgt
AVRO’s televisieprogramma Opsporing verzocht sinds 1983 opsporingsbericht-
geving met het verzoek aan de kijker om informatie te verstrekken die de getoonde
misdrijven zou kunnen helpen oplossen. Hoofdzakelijk gaat het daarbij om overvallen,
moord of doodslag en diefstal. Onderzoek wijst uit dat het ophelderingspercentage

38 A. Docters van Leeuwen, Een drietal aandachtspunten voor de kwartiermakers. In: F. Vlek en P. van
Reenen (red.), Voer voor kwartiermakers. Overzichtstudies Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 2012,
blz. 32.

39 L. van der Veer, A. van Sluis, S. van de Walle en A. Ringeling, Vertrouwen in de politie: trends en
verklaringen. Politiewetenschap nr. 71, Politie & Wetenschap, Apeldoorn, Erasmus Universiteit
Rotterdam, 2013, blz. 100-101.
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daarmee met circa 15% wordt verhoogd.40 De stichting MeldGeweld probeert sinds
1999 burgers die slachtoffer of getuige zijn van geweld op straat, bewust te maken van
hun mogelijkheden zonder daarbij zichzelf in gevaar te brengen (mobiliseer omstan-
ders, bel alarmnummer 1-1-2, onthoud de kenmerken van de dader, verleen eerste hulp
en vertel de politie wat je gezien hebt). De stichting Meld Misdaad Anoniem roept
sinds 2002 burgers op om criminaliteit te voorkomen en tegen te houden door anoniem
misdrijven aan de meldlijn door te geven. Uit onderzoek blijkt dat in 35% van de
meldingen door de politie actie wordt ondernomen maar dat deze vorm van burger-
participatie nog slechts een kleine bijdrage levert aan de criminaliteitsbestrijding.41Het
waarschuwingssysteem Amber Alert verspreidt sinds 2008 informatie over urgente
kindervermissingen en -ontvoeringen via e-mail, SMS, banners op de website,
beeldkranten en de sociale media (facebook, twitter, hyves). Via Burgernet kan de
politiemeldkamer sinds 2008 op basis van een signalement aan aangesloten inwoners
van de gemeente en werknemers van bedrijven, via voicemail of SMS-berichten
vragen uit te kijken naar bepaalde personen of voertuigen in de hoop daarmee meer
heterdaadkracht te organiseren ten opzichte van een vluchtende inbreker of vermist
kind e.d.42Via SMS-Alert stuurt de politie in diverse gemeenten sinds 2011 berichten
naar aangesloten burgers met het verzoek informatie door te geven over een specifiek
incident zoals een woninginbraak, overval of straatroof. Met dit digitale buurtonder-
zoek hoopt de politie sneller en meer potentiële getuigen te vinden. Via Twitter maakt
de politie eveneens gebruik van de mogelijkheid meldingen en oproepen te doen. Ook
worden er foto’s van gezochte personen of audiovisuele opnames via politiesites of via
YouTube. Via mail-Alert worden burgers die zich daarvoor aanmelden bij opspo-
ringsonderzoeken betrokken. Dat laatste kan ook zonder aanmelding via een zoge-
noemde SMS-bom.43 Er is kortom een groeiende invloed van de sociale media.44

40 J.G. van Erp, F. van Gastel en H.D. Webbink, Opsporing verzocht. Een quasi-experimentele studie
naar de bijdrage van het programma Opsporing Verzocht aan de oplossing van delicten.
Politiewetenschap nr. 61, Politie & Wetenschap, Apeldoorn, Erasmus Universiteit Rotterdam,
2012, blz. 11.

41 M.C. van Kuik, S. Boes, N. Kop en M. den Hengst-Bruggeling, M.-waarde. Een onderzoek naar
de bijdrage van Meldt Misdaad Anoniem aan de politionele opsporing. Politiekunde nr. 47, Politie
& Wetenschap, Apeldoorn, Bureau Beke, Arnhem, 2012, blz. 14.

42 K. van der Vijver, R. Johannik, K. Overal, P. Slot, A. Vermeer, P. van der Werff, H. Willekens en
F. Wisman, Burgernet in de praktijk, De evaluatie van de pilot van Burgernet. Stichting
Maatschappij, Veiligheid en Politie, 2009, blz. 63; K. Stuive en P. Deelman, Burgernet en andere
vormen van burgerparticipatie in de veiligheid. De Bilt/Dordrecht, 2010; S. Heijsman, Burgernet
en zijn toekomst. In: K. Stuive en P. Deelman, Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie
in de veiligheid. De Bilt/Dordrecht, 2010, blz. 47-52.

43 A. Cornelissens en H. Ferwerda, Burgerparticipatie in de opsporing. Een onderzoek naar aard,
werkwijze en opbrengsten. Politiekunde nr. 30. Politie & Wetenschap, Apeldoorn; Bureau Beke,
Arnhem, 2010.

44 Zie H. Beunders en E. Muller, Politie en media. Feiten, fictie en imagopolitiek. Politiewetenschap
nr. 21, Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 2005; A.J.E. van HoekBalanceren tussen alert maken en
onrust voorkomen. Politiekunde nr. 36, Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 2011, blz. 135; en A.
Meijer, M. Thaens en P. Siep, Sociale media: wat kan en moet de politie ermee? In: F. Vlek en P.
van Reenen (red.), Voer voor kwartiermakers. Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de
Nederlandse Politie. Politie & Wetenschap Overzichtstudies, Apeldoorn, 2012, blz. 191-205; en
A.J. Meijer, S.G. Gremmelikhuijsen, D. Fictorie, M. Thaens en P. Siep, Politie & sociale media.
Van Hype naar onderbouwde keuzen. Politiewetenschap nr. 64, Politie & Wetenschap, Apeldoorn;
Universiteit Utrecht; Center for Public Innovation, Rotterdam, 2013; R.H. Johannink, I. Gorissen
en N.K. van As, Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties? Politiekunde nr. 52, Politie
& Wetenschap, Apeldoorn, VDMMP, Houten, 2013.
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Burgers kunnen daarnaast ook op meer actieve wijze bijdragen aan het oplossen
van strafbare feiten in de vorm van burgerarrest. De algemene indruk is dat van
burgerarrest – los van het aanhouden van winkeldieven – nog steeds weinig gebruik
wordt gemaakt. Of dat voortkomt uit onbekendheid, onwennigheid of angst voor
represailles, is niet duidelijk. Ook lijkt er bij politie en justitie ten aanzien van
burgerarrest een zekere huiver te bestaan vanuit de gedachte dat burgerarrest al snel
zou kunnen overgaan in eigenrichting, niet alleen ten koste van het geweldsmo-
nopolie van de politie maar ook van het vertrouwen in de strafrechtspleging.45

Anderzijds zou onderzoek van Haas uitwijzen dat het vertrouwen in de politie
(anders dan dat in de rechterlijke macht en het justitiële systeem) geen enkele
invloed heeft op de support van eigenrichting.46

Burgers worden volgens Naeyé dus steeds meer een min of meer gelijkwaardige
partner van de politie in de strijd tegen de misdaad in hun directe omgeving.47

Burgerparticipatie stelt daarom niet alleen hoge eisen aan de communicatieve vaardig-
heden van de politie maar volgens onderzoek van Beunders e.a. ook aan het
ontwikkelen van succesvolle vormen van actieve wederkerigheid.48 En dat is niet
alleen een kwestie van halen maar ook van brengen, variërend van het bezoeken van
slachtoffers, buurtonderzoek, briefing van sleutelpersonen, bewonersbijeenkomsten en
persvoorlichting. En burgerparticipatie binnen lokale veiligheidsnetwerken is niet
alleen een zaak van het versterken van zelfredzaamheid maar soms ook een kwestie
van complexe verhoudingen, zoals in het geval waarin buurvaders worden ingeschakeld
voor het terugdringen van overlast en crimineel gedrag van hun kinderen. Ook wijzen
Terpstra en Kouwenhoven erop dat er sprake kan zijn van tegengestelde belangen bij
het inschakelen van ondernemers.49Een effectieve samenwerking met burgers betekent
volgens Soomeren ook een voortdurend balanceren tussen alert maken en onrust
voorkomen.50

Gezien de omloopsnelheid van de publieke informatievoorziening en de impact
van de sociale media zal de politie alle zeilen moeten bijzetten om goed samen te
werken met burgers, bedrijven en publiek-private organisaties.

45 J. Naeyé, Burgerarrest, Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam, Alphen aan den Rijn/
Deventer, 2009; J. Naeyé, Burgerarrest. In: L. Gunther Moor, F. Hutsebaut, P. van Os, D. van
Rijckeghem, Burgerparticipatie, Cahiers Politiestudies 2011-2, nr. 19, blz. 213-226; Feijter, E. de,
en J. Ouwerkerk. Het geweldsmonopolie van de politie anno 2011. In: T. Spapens, M.
Groenhuijsen en T. Kooijmans (red.), Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut, Antwerpen-
Cambridge, 2011, blz. 478.

46 H. Haas, Public Support for Vigilantism. Dissertatie, NSCR, Vrije Universiteit Amsterdam, 2010,
blz. 142.

47 F. Vlek, Geregistreerd partnership. Politie en burger op weg naar gelijkwaardige relatie? In: K.
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2.6 Geheimhoudingsplicht

Ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak leggen
voorafgaand aan de aanvaarding van hun ambt een eed (of belofte) af waarin een
expliciete geheimhoudingsplicht is opgenomen (art. 9 lid 1 Barp).51 De geheim-
houdingsplicht ziet alleen op zaken waarvan een politieambtenaar in het kader van
zijn werk kennisneemt, maar is overigens ruim geformuleerd. Het betreft zowel
zaken die hem als geheim zijn toevertrouwd als zaken waarvan een politieambte-
naar het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. Dat laatste is een tamelijk ruim
criterium.

Van een politieambtenaar mag worden verwacht dat hij in geval van twijfel zijn
ambtelijke kennis in principe als vertrouwelijk beschouwt en niet openbaart. Door
ambtelijke kennis desondanks te openbaren, doet hij afbreuk aan het aanzien van het
ambt zoals bedoeld in de derde volzin van zijn ambtseed. In dat geval kan de
politieambtenaar betrokken worden in een tuchtrechtelijk onderzoek wegens plichts-
verzuim dan wel in een strafrechtelijk onderzoek wegens schending van de geheim-
houdingsplicht (art. 272 Sr).52 Wil de schending van het geheim onder de reikwijdte
van art. 272 Sr vallen moet de schending wel opzettelijk geschieden. De politie-
ambtenaar die nonchalant met een dossier omspringt door dit bijvoorbeeld in de trein
te laten liggen als gevolg waarvan de inhoud ervan door de media wordt gepubliceerd,
is niet strafbaar. Maar een politieambtenaar die de pers op eigen initiatief informatie
verstrekt (lekken) terwijl hij daarmee bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de
geheimhoudingsplicht wordt geschonden (voorwaardelijk opzet) is dat wel.

Het vak van politieambtenaar is geen klassiek vertrouwensberoep. De geheim-
houdingsplicht berust op de eigenaardige eisen van het politieberoep.53De context en
de reikwijdte van de politiële geheimhoudingsplicht laat zich op hoofdlijnen als volgt
bepalen:

51 Art. 9 lid 1 Besluit algemene rechtspositie politie: “Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of
onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb
gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van
niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk
helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)!”
Daarna wordt door de aspirant, de politieambtenaar en de bijzondere ambtenaar van politie de
volgende eed of belofte afgelegd:
“Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land.
Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal
nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal
volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn
toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan
anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig,
onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal
schaden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)!”

52 Art. 272 Wetboek van Strafrecht: “1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt
of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens
klacht.”

53 HR 21 april 1913, NJ 1913/958.
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– Er bestaat tussen politieambtenaren en burgers die in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek een verklaring afleggen geen klassieke vertrouwensre-
latie op grond waarvan de burgers mogen verwachten dat het besprokene
binnenskamers blijft. Integendeel, verklaringen van slachtoffers en getuigen
worden afgelegd binnen een op het strafrecht betrokken onderzoeksrelatie en
vinden hun neerslag in het strafdossier waarvan de procesdeelnemers kennis
kunnen nemen (interne openbaarheid) en dat in geval van strafvervolging op de
terechtzitting wordt behandeld (externe openbaarheid);

– Wanneer een politieambtenaar in het kader van de opsporing iemand hoort als
getuige dan geschiedt dat op basis van zijn taakstelling. Het Wetboek van
Strafvordering heeft hiervoor geen specifieke bevoegdheid in het leven ge-
roepen. Burgers zijn niet verplicht aan een verhoorsituatie mee te werken, noch
als getuige een verklaring af te leggen. Wanneer zij dat wel doen, geschiedt dat
op basis van vrijwilligheid. Burgers die in deze context niet willen verklaren,
behoeven zich dus niet te beroepen op een zwijg- of verschoningsrecht;

– Politieambtenaren zijn verplicht om van al hetgeen door hen in het kader van de
opsporing is bevonden of verricht, proces-verbaal op te maken. Omdat het
proces-verbaal van een getuigenverhoor deel uitmaakt van het strafdossier, zal
de inhoud van de getuigenverklaring naderhand op de openbare zitting door de
verdediging qua juistheid en betrouwbaarheid moeten kunnen worden bespro-
ken en betwist;

– In het opsporingsonderzoek is de politiële geheimhoudingsplicht primair
georiënteerd op de materiële waarheidsvinding. De geheimhoudingsplicht dient
dus allereerst het opsporingsbelang. Dat opsporingsbelang blijft in volle om-
vang bestaan tot het einde van de zaak. Zolang de strafzaak loopt, wordt het
lekken van opsporingsinformatie als een ernstig vergrijp gezien.54

– De politiële geheimhoudingsplicht functioneert in een eigenaardig spannings-
veld. Dossiergegevens mogen in het opsporingsonderzoek uitsluitend worden
geopenbaard (bijvoorbeeld via Opsporing Verzocht) vanuit het opsporingsbe-
lang terwijl tijdens het onderzoek op de zitting het complete dossier onderhevig
is aan de regels van de verplichte interne en externe openbaarheid.

– Na einde van de zaak resteert een opsporingsbelang met een meer algemeen,
toekomstgericht karakter. Dat opsporingsbelang is allereerst gelegen in het feit dat
de technische of tactische details van de gehanteerde (bijzondere) opsporings-
methoden niet onnodig worden geopenbaard, een en ander ter beoordeling van het
Openbaar Ministerie, zij het dat ook de politie daarin een eigen verantwoorde-
lijkheid heeft. Ten tweede is er een opsporingsbelang gelegen in het feit dat de
politie gebaat is bij een discrete, zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van
informatie zodat burgers het gevoel kunnen houden dat zij zonder risico van
onnodige openbaring aan de opsporing kunnen meewerken. In deze fase komt ook
het privacybelang van de procesdeelnemers (dat in de opsporingsfase min of meer
parallel loopt met het opsporingsbelang) pregnanter naar voren.

54 Rb. Utrecht 25 maart 2009, LJN BH7749.
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