
De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks, die zich richt op 
hoogstaande bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die er 
voor de politie toe doen.

De reeks is multidisciplinair, waarbij politiemensen en criminologen 
versterkt worden door beoefenaars van andere disciplines.

De reeks wordt begeleid door een redactieraad, samengesteld uit
praktijkmensen en academici die de laatste stand van het 
wetenschappelijk onderzoek opvolgen.

Deze combinatie van no-nonsense informatie getoetst aan de laatste 
wetenschappelijke stand van zaken, maakt de Cahiers Politiestudies uniek 
in het Nederlandse taalgebied.

De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende teksten dankzij 
een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid 
met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe 
worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

En als kers op de taart: een keer per jaar verschijnt een Engelstalig Cahier, 
waaraan internationale experts participeren. De top van de internationale 
politiewetenschap in uw eigen vertrouwde reeks.
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Cahier 23: Geweld en politie

Willem De Haan, Franky Goossens
Algemeen wordt gesteld dat de samenleving 
agressiever en gewelddadiger wordt. 
Afnemende tolerantie en verdraagzaamheid, 
individualisering, ‘korte lontjes’, maar ook alcohol 
en drugs zijn veronderstelde oorzaken. Naast 
burgers in het algemeen zijn juist functionarissen 
die in de publieke ruimte optreden 
(ambulancepersoneel, brandweerlieden, 
toezichthouders, bus/trambestuurders, maar 
zeker ook de politie) stelselmatig voorwerp en 
slachtoffer van agressie en geweld. Ernstige 
geweldsincidenten die zich het afgelopen 
jaar voordeden, voeden de discussie over 
de oorzaken van de geweldstoename in de 
maatschappij en doen vragen rijzen bij het 
optreden van politie. Is zij nog wel  opgewassen 
tegen dat geweld?  Dit Cahier brengt meningen 
en visies bij elkaar over beide aspecten.            

Cahier 24: Integriteit en deontologie

Patrick Van Parys, Emile Kolthoff, 
Karin Lasthuizen
In dit Cahier worden verschillende aspecten 
behandeld over het ‘fair’ handelen van 
politiemensen. ‘Fair handelen’ betekent zowel  
handelen ten opzichte van de burger als  ten 
opzichte van de werkgever (overheden). 
Deontologie is eigen aan ieder beroep, en 
werkt zoveel mogelijk zelfregulerend. Zij is een 
hulpmiddel, een leidraad om politiemensen 
te helpen de juiste keuzes te maken wanneer 
zij te maken hebben met moeilijke dilemma’s. 
Deontologie is een  instrument dat kan helpen bij 
deze  dilemma’s,  terwijl  ‘integriteit’  zich dieper 
in de persoonlijkheid situeert. Dit is bij uitstek één 
van de elementen die men bij de selectieproeven 
zou kunnen meten. Beide hoger vernoemde 
aspecten raken aan het geladen begrip 
‘normvervaging’. Dit Cahier bestudeert het thema 
vanuit deze verschillende invalshoeken. 

Cahier 25: Tides and currents in police 
theories (Engelstalig) 

Gunther Moor, Jack Greene, Layla Skinns, 
Lieselot Bisschop, Elke Devroe, Antoinette 
Verhage, Matthew Bacon 
In this volume of the Journal of Police Studies, 
authors are invited to refl ect on the substance of 
theoretical developments concerning police. The 
focus lies on a paper from Jack R. Green, called 
The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools 
and Riptides of Modern Policing: Connecting 
Thoughts. This paper was the outcome of a 
seminar organised at Ghent University in the 
framework of the working group on policing of 
the European Society of Criminology (ESC), held 
in September 2010. The contribution of Greene 
is referring to original background papers which 
were published earlier. With this volume, we 
want to push the analysis further, starting from 
the observations Jack Greene makes in his 
provocative roundup.

Sofie de Kimpe, 
Lodewijk Gunther Moor, Frits Vlek, 
Piet van Reenen (eds.)  
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De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan 
een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de 
gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.
 

Opleiding speelt een belangrijke rol in de professionalisering en de socialisatie van 
het politieberoep. Naast het aanleren van de kennis, vaardigheden en attitudes om het 
politieberoep uit te oefenen, doet er zich tijdens de opleiding ook een interactieproces voor 
waarbij de nieuwkomers in het beroep culturele elementen (waarden, normen, denkbeelden, 
etc.) absorberen. Met andere woorden, bij iedere opleiding vindt er evenzeer een transfer 
plaats van competenties en kennis, als van cultuur.
 
Dit Cahier verschaft inzicht in beide opleidingsfuncties. Daarbij wordt de vaststelling dat er 
in de politieorganisatie vooral wordt gezocht naar methoden om de eerste opleidingsfunctie 
te optimaliseren, geproblematiseerd. Weinigen stellen zich echter de vraag hoe de - door 
de literatuur fel bekritiseerde - socialisatiefunctie van de politieopleiding verbeterd kan 
worden. Met de blik op de toekomst richt dit Cahier zich dan ook op het antwoord hoe de 
politieopleiding van morgen een motor van verandering vormt voor de politieorganisatie. 
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Cahier 22: Professionalisering en socialisatie 

Moor, Frits Vlek, Piet van Reenen
Opleiding speelt een belangrijke rol in de 
professionalisering en de socialisatie van het 
politieberoep. Naast het aanleren van de kennis, 
vaardigheden en attitudes om het politieberoep uit 
te oefenen, doet er zich tijdens de opleiding ook 
een interactieproces voor waarbij de nieuwkomers 
in het beroep culturele elementen (waarden, 
normen, denkbeelden, etc.) absorberen. Met andere 
woorden, bij iedere opleiding vindt er evenzeer een 
transfer plaats van competenties en kennis, als van 
cultuur. Cahier 22 wenst inzicht te geven in beide 
opleidingsfuncties. Daarbij wordt de vaststelling 
dat er in de politieorganisatie vooral wordt gezocht 
naar methoden om de eerste opleidingsfunctie 
te optimaliseren, geproblematiseerd. Weinigen 
stellen zich echter de vraag hoe de - door de 
literatuur fel bekritiseerde - socialisatiefunctie 
van de politieopleiding verbeterd kan worden. 
Met de blik op de toekomst wil dit Cahier zich dan 
ook richten op hoe de politieopleiding van morgen 
een motor van verandering kan vormen voor de 
politieorganisatie.       
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Cahier 26: Schaalveranderingen

Marleen Easton, Lex Cachet, Guus Meershoek
Beleidsmatig duikt de roep om 
schaalverandering in het politie- en het 
justitiedomein te pas en te onpas op. In België 
wordt gedacht aan een vermindering van 
het aantal gerechtelijke arrondissementen 
van 27 naar 11, waardoor deze zouden 
samenvallen met de bestuurskundige indeling 
van de provincies. Hierdoor zou het parket 
effi ciënter en vooral kostenbesparender 
moeten gaan werken. De inkapseling van 
kleine zones in grotere politiezones, en een 
algemene drastische beperking van het aantal 
politiezones, zou economische schaalvoordelen 
kunnen realiseren en concurrentiële diensten 
kunnen uitschakelen. In Nederland komt er één 
Nationale Politie met één korpschef die tien 
territoriale eenheden kent. Van regio’s zal dan 
geen sprake meer zijn. De ratio achter deze 
bewegingen is meestal het spreiden van kosten, 
het vergroten van netwerking tussen diensten 
en het ontsluiten van informatiestromen. Dit 
Cahier onderzoekt de huidige tendensen 
inzake schaalveranderingen in het politie,- en 
justitiedomein, gaat op zoek naar de voor- en 
nadelen en gaat een discussie aan over de 
wenselijkheid en/of haalbaarheid ervan.  

Cahier 27: Mensenrechten en politie 

Paul De Hert, Wim Huisman 
De relatie tussen mensenrechten en politie 
wordt steeds belangrijker en actueler. 
Mensenrechten in de breedste betekenis van 
het woord omvatten al die rechten waar burgers 

aanspraak op kunnen maken, zoals bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. De politie 
heeft daarin een ambivalente rol. Enerzijds 
is zij een beschermer van mensenrechten. 
Anderzijds kan zij vanuit haar gelegitimeerde 
machtspositie handelingen toepassen 
die balanceren op de dunne grens tussen 
mensenrechtenschendingen en -vrijwaringen. 
Deze grens is allerminst eenvoudig te trekken en 
de vraag dringt zich op in welke mate de politie 
in onze samenleving hiermee om kan gaan. In dit 
Cahier wordt daarnaast ook de concrete praktijk 
van Salduz bestudeerd en de toepassing van 
dit arrest in België en Nederland, met enkele 
concrete praktijkvoorbeelden.          

Cahier 28: Vernieuwing in de opsporing

Christianne De Poot, Marc Bockstaele, 
Lodewijk Gunther Moor 
De afgelopen vijftien jaar werden gekenmerkt 
door nieuwe ontwikkelingen in het politiële 
opsporingsbeleid. Deze zijn deels te wijten 
aan nieuwe criminaliteitsvormen en deels 
aan organisatorische wijzigingen in het 
politiebestel. Bijkomende vernieuwingen 
in de opsporingstechnieken (onder meer 
in de forensische sfeer), in de beschikbare 
opsporingsbevoegdheden (BOB-wetgeving, 
BOM-methoden), in de professionele capaciteit 
door de intrede van nieuwe beroepsgroepen 
(recherchekundigen, criminaliteitsanalisten, 
forensisch specialisten), in de kwaliteitszorg 
en in de sturing en verantwoording van de 
opsporing. De opsporingsfunctie is voorwerp 
van veel discussie en kritiek. In dit Cahier 
wordt op al deze ontwikkelingen ingegaan en 

worden de onderliggende overwegingen daarbij 
bestudeerd. Tevens wordt de vraag gesteld 
wat er van die vernieuwingen in de praktijk 
terecht kwam en welke effecten (bedoelde en 
onbedoelde) zij met zich mee brachten. 

Cahier 29: Illegale en informele economie

Bisschop, Edward Kleemans, Kees Van der 
Vijver 
Dit Cahier verschaft inzicht in het continuüm 
van legaliteit, informaliteit en illegaliteit. In 
theoretische, empirische en praktijkgerichte 
bijdragen komen de fenomenen informele 
en illegale economie aan bod. Nagegaan 
wordt waar deze verschillende economische 
activiteiten mogelijk raakvlakken hebben 
met (georganiseerde) criminaliteit. Op welke 
manieren komen diverse  actoren in de 
veiligheidsketen in aanraking met informele en 
illegale economische activiteiten en hoe gaan ze 
ermee om?  
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