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Focus op

9 Europese landen
en

22 metropolen

Centrale onderzoeksvragen

• Wat zijn sturende krachten (driving forces) voor  

divergentie en convergentie in grootstedelijk 

veiligheidsbeleid?

• Welk soort regime overheerst in stedelijke 

veiligheidsagenda’s?

• Wat zijn maatregelen die worden voorgesteld?

• Hoe voert politie die uit?

Verschijnt februari 2017
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Steekproef 

logica
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1. Nationale “handhavingsregimes”

Handhaven door middel van strafrecht door vervolging en 

bestraffing van misdrijven tegen de nationale strafwet = 

essentieel reactief

Parijs ↔ Lyon, Straatsburg, Toulouse; Lisabon & Porto; Ljubljana & 

Maribor

1. Nationale “handhavingsregimes”
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Het Franse politiesysteem

Frankrijk
Parijs ↔ Lyon, Straatsburg, Toulouse

Kenmerken

• Het meest markante archètype van een historisch complex 

politiesysteem

• Sterk centralisme: staat  ↔ samenleving: COP is afgeschaft

• Ruggegraat : 2 nationale diensten (para-militair in rurale gebieden & 

burgerlijk in steden)

• Kleine gemeentelijke politiekorpsen

• Geen recente ingrijpende hervormingen
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Lyon (ongeveer ½ miljoen inwoners)

Lokale veiligheid : burgemeester verantwoordelijk

Lyon beschikt over een klein gemeentelijk korps

Situationele preventie wordt ernstig genomen

Conventionele focus op strafrecht en wetshandhaving

Situationele methoden van risico-management

Straatsburg (ongeveer  ¼ miljoen inwoners)

Burgemeester : “dominante rol van preventie”, samenleven

Openbaar vredesdepartement, inclusief gemeentepolitie

“Intergemeentelijke preventie en veiligheidscontract”

Prior: Jonge slachtoffers, familiaal geweld, openbare vrede (CCTV)

Claimt strategische gemeentelijke macht 

Gemeentelijk beleid op basis van partnership

Toulouse (ongeveer ½ miljoen inwoners)

2014 evolutie naar centrum-rechts : pragmatisch lokaal beleid

Loco-burgemeester verantwoordelijk voor veiligheid

Gemeentelijk korps nam toe, samenwerking met nationale pol

Vredesbureau voor bemiddeling afgeschaft

Stringente repressieve beleidsmaatregelen

Frankrijk
Parijs ↔ Lyon, Straatsburg, Toulouse
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Parijs (meer dan 2 milijoen inwoners & hoofdstad)

Publieke politie is de taak van de nationale centrale regering

Republikeinse visie:  “Gelijke behandeling voor alle burgers”

Burgemeester: Geen bevoegdheid veiligheid of lokale politie

Policing  is opdracht van de “Préfect de Police de Paris”,  

vertegenwoordiger van de centrale staat

Sterke greep van de centrale staat

Beperkte metropolitane divergentie
in policing beleidsagenda’s bestaan  

in Lyon, Strasbourg, Toulouse

Handhavingsregime (republikeins ideaal), 

vooral aangestuurd door de centrale regering, 

leidend naar convergentie in Paris

Frankrijk
Parijs ↔ Lyon, Straatsburg, Toulouse
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Portugal
Lissabon & Porto

Het Portugese politiesysteem

1926-1974 : 50 jaar dictatuur

De Grondwet bepaalt : 

“de organisatie van de veiligheidsdiensten moet 

dezelfde zijn op het hele nationaal territorium “

Nationale politiediensten domineren het bestel

Lissabon (meer dan ½ miljoen

inwoners & hoofdstad)

Porto (¼  miljoen inwoners)
Enkel convergentie in policing agenda’s 

kan worden waargenomen in 

in Lissabon & Porto

= handhavingsregime geleid door de centrale regering

Metropolitaan beleid = gemeentepolitie = verkeersregulering

Private veiligheidsdiensten verschaffen gemeenten bijstand
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Duitsland
Berlijn & Keulen

Het Duitse politiesysteem

Kenmerken

• Eén federale strafwet

• Regio’s (deelstaten) beschikken over autonome macht over eigen politie (t.g.v. 

beleid van geallieerden na WWII)

• Ruggegraat = “Landespolizei” (geografische logica)

• Elke regio heeft eigen politiewet, leiderschap, structuur & controlesysteem

• Gecomplementeerd door nationale (steun-)diensten

• Territoriale arbeidsverdeling : Elk korps doet “alles” op het eigen territorium
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Berlijn (3,5 milljoen inwoners & hoofdstad)

Hereniging, ook van de politie, in verschillende fasen

Berlijn = stadsstaat (zoals Hamburg en Bremen)

Regionaal parlement kiest de leidende burgemeester

Hij benoemt leden van de regionale regering

Interne veiligheid is bevoegdheid van “Innensenator”

16,000 politie officieren (480 per 100,000 inwoners)

Keulen = stad in North Rhine-Westphalia

Regionale politie van NRW, geen lokale politie

Regionaal parlement stuurt politie, onafhankelijk van 

de burgemeester, die hierin geen bevoegdheid heeft

Politieke assymetrie op niveau van regio en stad

3,800 officieren (312 per 100,000 inwoners)

Keulen (1 miljoen inwoners)

Divergentie naar handhavingsregime

in Berlijn & Keulen

Federaal niveau is niet dominant,

maar verenigd in “Rechtstaat” ideaal

Stadsstaat Berlijn: politie en lokaal bestuur 

behoren tot hetzelfde bestuur

↔

Keulen : het politiekorps is een onafhankelijke 

overheid, behorend tot de deelstaat NRW

Duitsland
Berlijn & Keulen
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2. Regionale concurrerende regimes

2.1. Ontwikkelingsregimes

Administratieve afhandeling van feiten (strafbeschikking) - buiten-

gerechtelijk en pre-crime (Zedner), risk management. Steden kunnen hun 

eigen beleidsagenda bepalen = voornamelijk proactief

Amsterdam & Rotterdam (Top-600 programme), Antwerpen (U-Turn) ↔ 

Brussel, Rome (ethnic profiling) ↔ Milaan

2.2. Sociaal Rechtvaardige Regimes

Gebruik van sociale en economische beleidsmaatregelen om problemen van 

sociale en politieke uitsluiting van burgers te bestrijden. Burgers waarvan het 

beleid aanneemt dat ze sociale conflicten zoals overlast veroorzaken

E.g. Milaan, Brussel

2.3. Hervormingsregimes

Bemiddeling en herstel tussen daders en slachtoffers en een poging om de 

strafrechterlijke keten te ontwijken (diversion) = zeer beperkt 

E.g. Cardiff

Meten is Weten13/02/2017 12

Nationale Politie

- Nationale Diensten

- 10 eenheden

Nationale Politie

(< 25.000 inwoners)

KonMarechaussee

Gemeentepolitie

(> 25.000 inwoners)

1998

KLPD

(Nationale Steun Diensten)

25 Regionale Korpsen

(Autonome Diensten)

1993 2013

• Eenvoudig systeem : één korps & één soort van politie & één politiechef

• Hervorming is gevolg van kritiek op het functioneren van de politie (efficiëntie)

• Onder de supervisie van de Minister van “Veiligheid & Justitie”

• Ruggegraat = nationaal gestuurde territoriale politie, met nationale bevoegdheid

• Volledig nationaal gefinancierd, positie van burgemeesters nog niet geconsolideerd

• Geen para-militaire entiteiten, geen gemeentepolitie

Nederland
Amsterdam & Rotterdam

Het Nederlands politiesysteem

Leger
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Amsterdam (800.000 inwoners & hoofdstad)

Regionaal Veiligheidsplan, niet enkel Amsterdam

Sterk geloof in publieke politie

Veiligheid ingebed in gemeentelijk sociaal beleid

Risico Management : innovatief Top-600 programma

BIBOP-wetgeving, specifiek voor walletjes

Gemeentelijk Veiligheidsplan, enkel voor Rotterdam

Sterk geloof in private politie en stadsmariniers

Risico Management & Handhaving

Voormalig burgemeester werd minister van Veiligheid 

en Justitie, grondlegger van het nationaal systeem

Rotterdam (600.000 inwoners)

Divergentie in metropolitane policing 

agenda’s in Amsterdam & Rotterdam

Nochtans is de politie aangestuurd 

door de centrale regering

Veiligheidsbeleid met lokale accenten

leidend naar een ontwikkelingsregime

in beide steden

Nederland
Amsterdam & Rotterdam
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België
Brussel & Antwerpen

Het Belgisch politiesysteem

Rijkswacht

(rurale gebieden)

Gemeentepolitie

(steden)

1830
Onafhankelijkheid van België :

• Napoleontische erfenis → mobiel, militaire openbare orde (staatspolitie)

• Weerstand tegen Nederlands centralisme → gemeentelijke autonomie, lokaal ingebed

1919
Gerechtelijke Politie

(functionele specialisatie)

Na WW I :

• Criminaliteit wordt problemaSsch, magistratuur eist → naSonale 

gerechtelijke politie

Vlaanderen

Brussel
Wallonië
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Federale Politie

(supralokaal, complexe probl)

Lokale Politie

(lokaal, frequente problemen)
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Belgium

Het Belgische politiesysteem

Rijkswacht

(rurale gebieden)

Gemeentepolitie

(steden)

Gerechtelijke Politie

(functionele specialisatie)

Hervorming : “Eén politiedienst, 

gestructureerd op twee niveau’s”

1998

CONSTRUCTIEDECONSTRUCTIE

België
Brussel & Antwerpen

Vlaanderen

Brussel
Wallonië
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Brussel (1 ¼  miljoen inwoners & hoofdstad)

Politie is een federale en lokale bevoegdheid

Brussel = regio; veiligheid is regionale bevoegdheid

19 gemeenten, met elk een burgemeester

6 politiezones, elk met eigen lokaal korps (6 chefs)

Politieke assymmetrie, verschillende bestuursniveau’s

→ Moeilijke coördinatie : sociaal ↔ repressief beleid

Antwerpen is een stad in de Vlaamse regio

1 burgemeester, voorzitter van de N-VA

1 enkele politiezone, 1 politiechef

“Veilige stad, met respect voor regels, indien nodig

gehandhaafd”

Risico management, Gemeentelijke Adm Sancties

Preventie contract met federale staat en regio

Antwerpen (½ miljoen inwoners)

Sterke divergentie

Brussel: Sociaal rechtvaardig regime, 

maar een veelheid aan bestuurslagen, 

politieke concurrentie ten gevolge van 

politieke assymmetrie (“regime 

failure”?)

↔

Antwerpen : Ontwikkelingsregime,

burgemeester is verantwoordelijk voor 

veiligheid, contracten met het federaal 

en regionaal niveau ten gevolge van 

politie summetrie

België
Brussel & Antwerpen
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Italië
Rome & Milaan

Het Italiaans politiesysteem

Italy

Openbare veiligheid en orde = grondwettelijk 

bevoegdheid van de nationale staat

1990-er jaren : Nieuwe wet = rechtstreekse verkiezing 

van burgemeesters; regio’s en steden worden relatief 

autonoom, ook in het domein van stedelijke veiligheid 

en politie

Lokale Stedelijke Veiligheid : gemeentepolitie, High 

Volume Crime, lokale criminaliteitspreventie 

Gecoördineerd en gefinancierd door regionale 

regeringen, zonder tussenkomst van de nationale staat

2000-er jaren : beeld wijzige ingrijpend

Nationale regering (BiZa) reduceerd de macht van de lokale besturen

Law & Order : veiligheidscontracten, administratieve boetes

Politie wordt heringericht op lokaal nivau : gemeentepolitie betrokken in zero-

tolerance strategieën
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Rome (2,8 miljoen inwoners  & hoofdstad)

Milaan (1¼ miljoen inwoners)

Sinds 2007: continuiteit in het tekenen van Patto per 

Roma sicura (Pact for the Safety of Rome)  met de 

nationale regering, in volledige controle op politie

Lokaal bestuur gehinderd door lokale schandalen

Burgemeester vervangen dr ‘bijzonder commissaris’

Lokaal beleid = replicatie van nationale prioriteiten

Politieke asymmetrie met nationale regering

Burgemeester : sterk charismatisch leiderschap

Stad gedraagt zich als stadsstaat

Andere prioriteiten dan de nationale

Meer sociaal-inlcusieve benadering

Politieke stabiliteit, gebrek aan schandalen

Lokaal leiderschap is van belang,

Zelfs onder gelijkaardige 

omstandigheden kan de outcome

divergerend zijn 

Kan leiden tot

ontwikkelingsregime in Rome

en sociaal rechtvaardige regime in 

Milaan

Italië
Rome & Milaan
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Engeland & Wales

Divergentie

2000 : rechtstreeks verkozen burgemeesters

2011 : verkiezing van PCCs in 41 regio’s,  

met elke een groot aantal “Boroughs”

Elke PCC :  ‘Police and Crime Plan’ 

Spanningen : regionale en lokale actoren

Schotland

Convergentie

Eigen wettelijk systeem voor politie en eigen 

strafrecht, geen PCC’s

2012 :  “Police and Fire Reform”, 8 regionale 

korpsen in 1 nationale politie

Spanningen : nationale en lokale actoren

3. Wat met Groot Brittannië?

Gaat het om een federaliserende staat, leidend naar divergentie? 

Wat voor natie-staat volgt uit de Brexit? 

Wat zal het territorium zijn als het gaat om interne veiligheid??
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Londen (8 miljoen inwoners & hoofdstad Engeland)

Engeland & Wales
Londen & Cardiff

Globale stad

Verkozen burgemeester heeft de bevoegdheden van 

de PCC, incl. ‘Police & Crime Plan’ voor Groot-Londen

Gedelegeerd naar Deputy Mayor (DMPC)

Eventueel conflict : de brede visie van MOPAC 

Actuele coalitie : meer macht naar het lokale niveau

Linden : ‘Het gaat om gerechtigheid, maar 

evenzeer om het nastreven van sociale 

rechtvaardigheid’

ontwikkelings- & sociaal rechtvaardig regime

Cardiff (350.000 inwoners & hoofdstad van Wales)

PCC  van Zuid Wales

Cardiff Integrated Partnership Board: ‘People in 

Cardiff are safe and feel safe’

De middelen volstaan niet om de rethorische

objectieven van de stad te realiseren

‘What Matters’ strategie om de stad om te 

vormen naar een 

restoratief & sociaal rechtvaardig regime



13/02/2017

11

13/02/2017 Meten is Weten 21

Heeft een Lokaal Policing Plan

Lokaal bestuur = consultatief tav nationale politie

Police Scotland in de stad : focus op inter-persoonlijk

geweld, sauna’s, gebruik van stop & search

Deze strategie gaat in tegen de benadering die 

aanwezig was voor de hervorming in de stad. Quid 

tolerantie en harm reductie?

Edinburgh (½ miljoen inwoners & hoofdstad)

Schotland
Edinburgh

In toenemende mate een evolutie 

naar een

handhavingsregime

13/02/2017 Meten is Weten 22

2.3. Hervormingsregimes

Kunnen hervormingsregimes vormen van zelfregulering en private 

conflictoplossing invoeren, zonder het algemeen belang aan te tasten?

4. Conclusie: Dilemma’s
1. Nationale handhavingsregimes

Kunnen handhavingsregimes zich aanpassen aan proactieve en 

risicobeheersende interventies zonder de eigen bestaansvoorwaarden te 

ondermijnen?

2. Regionale concurrentiële regimes

2.1. Ontwikkelingsregimes

Kunnen ontwikkelingsregimes proactieve politietechnieken ondersteunen 

zonder dat zij de voorwaarden van de liberale democratieën ondergraven?

2.2. Sociaal Rechtvaardige regimes

Op welke wijze kunnen sociaal rechtvaardige regimes worden in stand 

gehouden zonder de vrijheden inzake kapitaal, arbeid, goederen en diensten 

te ondermijnen, welke de fundamentele Europese vrijheden uitmaken?


