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Economics of policing

Prof dr. W. Bruggeman

Economics of security (and crime)

• Nood aan gegevens: fenomeen en kostprijs + 
invoeren methodologie om kosten (direct en 
indirect) onveiligheid te kwantificeren)

• Misdadig gedrag is product van kosten/baten
overweging

• Meer armoede = meer onveiligheid?
• Groeiend kost veiligheid
• Meerdere spelers op de veiligheidsmarkt: 

puralisering veiligheidsaanbod
• Politie: more for less?
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Dreigingen
• Inkrimpend overheidbudget en budgetonzekerheid
• Terugtredende politie
• Groeiend onevenwicht federale en lokale politie
• Verminderde duurzaamheid veiligheidsplannen
• Onverantwoord investeren in technische politiezorg en 

onderschatten arbeidsintensieve backoffice + hypes
• Politie volgt maatschappelijke ontwikkelingen onvoldoende
• Te zwaar terugvallen op kerntaken
• Community policing onder druk
• Impact internationale ontwikkelingen (Salduz +, Europees

onderzoedsbevel, PNR, ...)
• Organisatie van de dienst ifv financiële overwegingen
• Inkrimpende rekrutering en verkorte opleidingen
• Meer normafwijkend gedrag binnen de politie

Opportuniteiten
• Publieke politiezorg is duur maar politie moet zich sterker positioneren
• Streven naar optimalisatie (organisatie, werking/bureaucratie, distributie/attributie

personeel) en samenwerking of schaalvergroting
• Politiemythes versus best practices en evidence based policing
• Nieuw professionalisme + innovatie (vb op afstand werken)
• Polyvalentie versus specialisatie
• Integreren operationele werking en budgettering (vb geen financiering vanuit

verkeersboetefonds zonder gerelateerde activiteiten en producten) en output ipv
inputfinanciering

• Outsourcen
• Meer cost/benefit benadering binnen de politiezorg
• Wie schade veroorzaakt betaalt, maar terughoudend inzake betaalde politiezorg
• Naar functionele verloning
• Geconditioneerd “policing for profit” (vb verkeersboetefonds, vermogensafname)
• Meer publiek/private samenwerking, burgerparticipatie en impact sociale media
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Conclusies en aanbevelingen
• Economics creëert dreigingen en opportuniteiten
• Nood aan duurzaam optimaliseren en nieuw professionalisme
• Politie in balans houden (federaal/lokaal, gerechterlijk/administratief, 

preventie/repressie)
• Bekwaam innoveren
• Nood aan publiek/publieke en publiek/private samenwerking
• Schaalvergroting is een must (maar mits instandhouden balans

schaalgrootte en contact burger en lokale overheden) + overheid
kan beter sturen (via herziene KUL norm en andere vormen van 
financiering (preventieprojecten, verkeersboetefonds, financieel
ondersteunen schaalvergroting)


