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_____________________________________________________________________________   

Het is de bedoeling van het CPS om bij elk van de studiedagen de deelnemers te voorzien van 
aanvullende digitale informatie. Op deze wijze kan wie verder méér wenst te vernemen over de 
problematiek die in de studiedag aan bod kwam zich verder te informeren.  
Wij streven niet de volledigheid na, wél bieden we u een selectie van relevante actuele informatie. 

Deze lijst kwam tot stand met medewerking van de leden van de werkgroep die instonden voor de 
totstandkoming van de studiedag. 
_____________________________________________________________________________ 

1. Recente regelgeving  

1.1. Regelgeving betreffende lokale financiering 

− 22 december 2020. Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale 
dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2020. Belgisch Staatsblad, 
29.12.2020. 
https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?originatingpage=documentview&id=lx2514623.
pdf&sourcetitel=Koninklijk%20besluit%20houdende%20de%20toekenning%20van%20een%2
0bijkomende%20federale%20dotatie%20ter%20financiering%20van%20de%20lokale%20poli
tie%20voor%20het%20jaar%202020&version=0&sourceid=ln228290#search=%20KUL-
norm%20  
 

− 21 november 2018. Ministeriële omzendbrief nr. PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones. Belgisch 
Staatsblad, 29.11.2018, p. 207017. 
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207017  

 

1.2. Regelgeving betreffende schaalgrootte politiezones 

− 6 juni 2019. Koninklijk besluit van 6 juni 2019 tot wijziging van de omschrijving van het 
territoriaal ambtsgebied van bepaalde politiezones ingevolge de vrijwillige samenvoeging van 
gemeenten binnen het Vlaams Gewest. Belgisch Staatsblad, 22.07.2019, p. 213369. 
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln213369&anchor=ln213369-3  

 

2. Memorandum 2019-2023, De Vaste Commissie van de Lokale Politie 



- Domein 3 (vanaf pag. 18) over de financiering van de Lokale Politie. De Vaste Commissie van 
de Lokale Politie. (2018). Memorandum 2019-2023. 
https://www.politie.be/5806/sites/5806/files/downloads/Memorandum%20NL.pdf  

 
 
3. Politiek 

3.1. Minister van Binnenlandse Zaken 
- Algemene beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden 

(pag.16). 
5 november 2020. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota, 
Binnenlandse Zaken. https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580019.pdf  

 
3.2. Regeerakkoord 
 

- Het regeerakkoord van de Federale regering. 
30 september 2020. Regeerakkoord. (pag. 73) 
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf  

 

4. Publicaties 

− Cools, M., Janssens, J., Van Wymersch, G., De Raedt, E., & Koekelberg, F. (2018). 
Schaalvergroting van de Vlaamse politiezones : onderzoek naar bestaande en toekomstige 
samenwerkingsverbanden binnen het Vlaamse politielandschap. (J. Janssens & M. Cools, 
Eds.). Gent: Institute for International Research on Criminal Policy. 
https://biblio.ugent.be/publication/8620283/file/8620286  
 

− Janssens, J., Wittevrongel, F., & Cools, M. (2019). De schaalgrootte van de lokale politie. Oud-
Turnhout: Gompel&Svacina. https://biblio.ugent.be/publication/8620303/file/8620305  
 

− Politiestudies 9 – Ponsaers, P., Janssens, J., Verbist, K., Keyenberg, D., Schuddinck, S., Avaux, 
L., & De Ruyver, B. (2014). Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie. Antwerpen: 
Maklu. 

5. CPS 

−  CPS-Studiedag: Schaalgrootte van de lokale politie: betalen we ons ‘blauw’ aan COP? (2005) 
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedagen-2005-schaalgrootte-
van-de-lokale-politie-betalen-we-ons-blauw-aan-cop/  
 

− Verslagboek studiedag: De Kimpe, S., Collier, A., Hendrickx, E., Snels, M., & Van Parys, P. 
(2005). Schaalgrootte van de lokale politie: betalen we ons ‘blauw’ aan COP? 
https://www.policingandsecurity.be/publicaties/archieven-2/  
 

−  CPS-Studiedag: Financieel Management bij de lokale politie (2007) 
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedag-2007-financieel-
management-bij-de-lokale-politie/  
 



−  CPS-Seminarie: Wat als… er geen federale of lokale politie meer was? (2017) 
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedag-2017-wat-als-er-geen-
federale-of-lokale-politie-meer-was/  
 

− CPS-Studiedag: Financiering van onze veiligheid (2018) 
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedag-2018-financiering-van-
onze-veiligheid/  
 

4. Andere 

− Artikel over de federale dotaties voor de lokale politiezones in 2018. Lemmens, L. (2019). 
https://polinfo.kluwer.be/newsview.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300661545&lang
=nl  


