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1. INLEIDING 

Op 5 februari 1981 installeerde de Minister-president 29 werkgroepen, die 
zich zouden moeten bezighouden met de heroverweging van een aantal be- 
leidsonderwerpen. Het sterktebeleid van de politie was daar één van. Ook bij 
dit onderwerp werd uit de kring van secretarissen-generaal aangetekend dat 
((de complexiteit ....... zodanig is dat binnen het aanvaarde tijdsbestek dat 
onderwerp niet uitputtend kan worden behandeld)). Vanaf de aanvang was 
duidelijk dat de ingestelde werkgroep de gevraagde inspanning zowel naar 
mankracht als naar deskundigheid niet zou kunnen leveren, zodat daarnaast 
een omvangrijke interdepartementale projectgroep moest worden inge- 
steld. De werkgroep heeft als stuurgroep van deze projectgroep gefungeerd. 
Als gezegd, een uitputtende behandeling van de problematiek bleek niet 
mogelijk, wel is gestreefd naar een zo breed mogelijke terreinverkenning. Dit 
heeft geleid tot de volgende aanpak: 
- schematisch portret van de politie (schema 1 en § 5); 
- een weergave van de meest plausibele effecten van een forse bezuini- 

gingsgreep van 20% (schema 2 en S 6); 
- een overzicht van de beleidsmaatregelen die elke bezuiniging zouden 

kunnen begeleiden c.q. richten (schema 3 en § 7). 

Hieraan vooraf gaan: een inleiding ( t i  l ) ,  een weergave van de analytische 
problemen verbonden aan de probleemstelling ( S  2) en een aantal beschou- 
wingen gericht op het creëren van de juiste optiek waarmede het rapport 
ware te lezen (Ir  3). Besloten wordt met een evaluerende slotbeschouwing 
( S  8). Reeds hier zij er op gewezen dat het gepresenteerde rapport een onvol- 
ledig beeld geeft. Belangrijkste oorzaken zijn het ontbreken van inzicht in de 
effecten van verruiming van mensen en middelen en inzicht in de effecten 
van vergelijkbare ingrepen in andere organisaties en wellicht de belangrijk- 
ste: het ontbreken van de stem van het veld. Vooral de projectgroep neemt 
dit laatste gebrek zo ernstig dat zij aanbeveelt, alvorens tot maatregelen te 
besluiten, het rapport voor te leggen aan een aantal direct betrokkenen, t.w.: 
enige burgemeesters, enige leden van het openbaar ministerie, een aantal 
politiefunctionarissen en enige vertegenwoordigers van de politievakorga- 
nisaties. 

De aandacht zij er op gevestigd, dat het rapport primair betrekking heeft 
op de reguliere politie, zij het dat ook de Koninklijke Marechaussee in de be- 
schouwingen van werkgroep en projectgroep is betrokken. De aangedragen 
bezuinigingsmogelijkheden en voorgestelde beleidsmaatregelen zijn ten de- 
le eveneens van toepassing op de Koninklijke Marechaussee. Verwezen zij 
voorts naar het rapport ((Heroverweging van de 3%-groeinorm van Defensie 
en het takenpakket,). 

2.1. Nader ingaan op analytische problemen is nodig om een aantal rede- 
nen. Allereerst is er enige verklaring nodig waarom in de gekozen opzet van 
de opgelegde vragenlijst is afgeweken. Uit bijlage 1 moge overigens blijken 
dat vragen voor zover relevant wel zijn behandeld. Belangrijker is dat inzicht 
in de analytische problemen ook inzicht geeft in de problemen die geanaly- 
seerd moeten worden. 

2.2. Het voornaamste bestanddeel van de politietaak, zoals die is om- 
schreven in artikel 28 Politiewet, is de daadwerkelijke handhaving van de 
rechtsorde. Dit betekent, dat de rechtsorde in hoge mate het werkaanbod 
van de politie bepaalt. 

Sprekend over de sterkte van de politie, komt derhalve als vanzelf de 
vraag op wat die rechtsorde dan is en in hoeverre zij zich ook leent voor daad- 
werkelijke handhaving. Vertaling van deze vragen in operationele doelstel- 
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lingen, dat wil zeggen in streefsituaties die het mogelijk maken de sterkte 
van de politie te kwantificeren, is zonder beleidskeuzen niet mogelijk. Ener- 
zijds is het begrip rechtsorde afgebakend terwijl anderzijds het begrip 
handhaving niet naar intensiteit te definiëren is zonder daarbij de vraag over 
de toe te passen (machts)middelen te beantwoorden. Voorts bepalen de 
maatschappelijke omstandigheden zowel de rechtsorde als het begrip hand- 
having. Het moge duidelijkzijn, dat ook het Rijk aan het begrip rechtsorde 
onvoldoende houvast heeft voor de vaststelling van de benodigde capaciteit 
van de politie. 

Hiervan uitgaande dient gezocht te worden naar andere criteria ter vast- 
stelling van de sterkte van de politie. De ((rechtsorde)) wordt onder meer in 
stand gehouden door sanctiebedreiging van normoverschrijdend gedrag. 
Van belang hierbij is in hoeverre de burger die dreiging ook werkelijk er- 
vaart. De doorgaans veronderstelde aanwezigheid van de politie vervult 
daarbij een belangrijke rol. Het beeld, dat de burger heeftvan de handhaving 
van de rechtsorde door de overheid wijkt echter af van de feitelijke handha- 
ving. Bij het treffen van maatregelen die ingrijpen in de sterkte van de politie 
moet derhalve niet alleen rekening worden gehouden met de gevolgen van 
een feitelijk verminderde aanwezigheid van de politie op zich, maar ook met 
de gevolgen die het ervaren daarvan door de burger heeft voor de sanctie- 
bedreiging of zijn vertrouwen in het overheidsoptreden; deze laatste, de indi- 
recte gevolgen, zijn van even groot belang. 

2.3. Is het voorgaande een probleem van principiële aard, dat de politie 
als organisatie in al haar facetten raakt, daarnaast verdient nog een ander 
analytisch probleem van meer praktische aard aandacht. In discussie over 

* L  zowel vergroting als verkleining van de capaciteit van een organisatie, gaat 
men er steeds van uit dat de organisatie voorspelbaar reageert op de nieuwe 
situatie. Bij voorbeeld bij verkleining van de capaciteit zal de organisatie zelf 
haar leegloop wel aanspreken en haar minst belangrijke prioriteiten laten 
vallen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, een inzicht dat ook wordt ge- 
steund door onderzoek. Om deze reden is bij het inschatten van de effecten 
van een ongestuurde bezuinigingsingreep (-20%-variant) uitgegaan van 
een gelijkblijvend efficiency-niveau, terwijl met de beleidsmaatregelen 
wordt beoogd de efficiency te verhogen. 

3. OVERWEGINGEN VOORAF 

De sociaal-economische problemen en de voor de beheersing daarvan 
noodzakelijke maatregelen zullen naar verwachting leiden tot grotere 
maatschappelijke instabiliteit. Aandacht voor stabiliserende factoren, zoals 
de politie ligt derhalve in de rede. Mate, tempo en begeleiding van op bezui- 
niging en beheersing gerichte beleidsmaatregelen zullen derhalve tegen de 
wenselijkheid van blijvend stabiliserend vermogen van de politie moeten 
worden afgewogen. 

- Ter handhaving van het stabiliserend vermogen van de politie verdient 
het aanbeveling niet te bezuinigen zonder begeleidende maatregelen en de 
bezuinigingen niet op één punt te concentreren. 

- Nederland heeft gekozen voor een politie met een ruimere taak dan al- 
leen maar repressief optreden. Het laatste is voorstelbaar, maar impliceert 
een politieke keuze met ver strekkende gevolgen voor de verhouding 
politie-burger. 

- Ingrijpen in de sterkte van de politie en het nemen van daarmee samen- 
hangende maatregelen vindt daar zijn grens waar de handelingsvrijheid van 
bevoegd gezag en politie zelf zodanig wordt ingeperkt dat geen sprake meer 
kan zijn van maatschappij-gerichte en slagvaardige rechtshandhaving. 
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SCHEMA 1 

Het portret 

Bevat een weergave van de huidige politie-organisatie. Dit schema wordt 
toegelicht in paragraaf 5 en bijlage 2. 

SCHEMA 2 

De ongestuurde -20% -variant 

Bevat een weergave van de vermoedelijke effecten van een vermindering 
van de capaciteit met 20% bij gelijltblijvend werkaanbod, gelijkblijvend effi- 
ciency-niveau en gelijkblijvende intensiteit van besturing. Dit schema wordt 
toegelicht in paragraaf 6 en bijlage 4. 

SCHEMA 3 

Beleidsmaatregelen 

Bevat een weergave van beleidsmaatregelen gericht op opvang van de 
negatieve effecten van de bezuinigingen door vermindering van werkaan- 
bod, verhoging van de efficiency, verbetering van de besturing en van be- 
leidsmaatregelen gericht op kanalisering, mede ter rechtvaardiging van be- 
zuinigingen. Dit schema wordt toegelicht in paragraaf 7 en bijlage 4. 

Deze schema's dienen tevens als samenvatting van het rapport. 

Schema 1 : Portret 

Organisatie variabelen I<enmerken 

Taken 

Structuur 

Technologie 

Bedrijfsvoering 

Omvatten het gebied van ((zuiveren handhaving t o t  «zuivere» 
hulpverlening. Nemen vri jwel zonder uitzondering toe. Toe- 
name geldt zowel de activiteiten per taak, als het aantal taken. 
Consequentie is grotere complexiteit .  
Personeel relatief hoog opgeleid; stromen binnen op  verschil- 
lende niveaus, sterke formele rechtspositie maar daarnaast 
o o k  sterke in-formele rechtspositie (((verworven rechten))). 

Formeel een sterk bureaucratisch getinte, hiërarchisch 
gestructureerde organisatie, die echter een belangrijke mate 
van beslissingsvrijheid Ikent o p  het laagste hiërarchische 
niveau, dat zi jn taak moet  uitvoeren i n  een directe inter- 
actie met  het publiek. 

I<rijgt veel nadruk. Drie golven te onderscheiden: motor i -  
sering, communicatie (portofoon, mobi lo foon)  en recent 
de automatisering. 

Relatief slecht ontwikkeld, weinig probleemgerichte aanpak, 
sterk gericht o p  procedures. Hangt samen met de aard van 
he t  werk, de moeil i jkheid dat sturing op  grond van effect- 
metingen nauwelijks mogeli jk is en de structuur van de 
organisatie. 

Beroepscultuur Sterk ontwikkeld «wij-gevoel,>, niet erg afgestemd o p  
((buitenwereld)). Trefwoorden: zwijgcode, groepsnormen, 
collegialiteit. 

Ontwikkelingen Twee tegenstrijdige ontwikkel ingen staan centraal. Ener- 
zijds toename van specialisatie en differentiatie die 
onontkoombaar samenhangen met  schaalvergroting en 
centralisatie. Anderzijds de pogingen o m  te komen t o t  
decentralisatie en despecialisatie (zie bijvoorbeeld het 
rapport Politie i n  Verandering). 
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Vervolg schema 1 : Portret 

Activiteiten 

Dienst Taak Organisatie 

Algemene dienst 

preventiesurveillance 

w i j  kagenten 

verkeer 

Justitiële dienst 

- recherche 

- zeden- en kinderpoli t ie 

Vreemdelingendienst 

noodhulpdienst 

het miniseren o f  redresseren 
van incidenten 
basispolitietaak op  w i j k -  
niveau 
verkeersregeling en -hand- 
having, ongevalsbehande- 
l ing 

behandeling misdrijven, 
veelal slechts reactief 

behandeling misdrijven, 
niet alleen reactief 

administratieve procedures 
m.b.t. en controle o p  
vreemdel ingen 

primair afgestemd o p w e r k -  
aanbod, cont inu beschik- 
baar 
projectmatig georganiseerd, 
gericht o p  problemen 
territoriaal georganiseerd 

afgestemd o p  verkeersdruk- 
te, meestal niet i n  continu- 
dienst 

meestal niet i n  continu- 
dienst, vaak verdeeld i n  
sub-specialisaties 
meestal n iet  in  continu- 
dienst 

niet i n  continudienst, 
sterk bureaugebonden 

Bijzondere wetten 

administratieve hand- niet i n  continudienst, vaak 
having en controle sub-specialisaties 

Beheer en administratie 

ondersteunend, niet exe- niet i n  continudienst 
cutief 
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Dienstenonderdeel Vermindering Primaire gevolgen (direct) Secundaire gevolgen (na half jaar) Gevolgen algemeen Belangengroepen 
en afdeling 

van to t  intern extern intern extern 

1.2 Bijz. wetten 

1.3 Vreemdelin- 
gendienst 

1.4 (Zeden-) en 
Kinderpolitie 

1.5 Technische 
Opsporings- en 
Herkennings- 
dienst 

111. Beheer 

1 idem verhoging duur ver- minder inzicht in . overtredingen van normvervaging - sommige consumen- 
gunningsaanvraag eigen werkterrein diverse bepalingen m.b.t. bijz. wet- tedgroepen en be- 

nemen toe geving roepsgroepen 

1 - onaanvaardbare . minder gericht verlaging in ar- vergroting van wil- toenemende onbe- - onaanvaardbare af- 
werkdruk toezicht beidssatisfactie lekeur in controle- heersbaarheid van hankelijkheid van 

beleid vreemdelingenvraag- etnische minder- 
stuk heden 

1 idem minder hulpver- . afname arb.- escalaties van pro- - versterking repres- diverse organen en 
lening aan lichte satisfactie door bleemgeval len sieve trend belangengroepe- 
delinquenten en onvol komenheid ringen 
aan slachtoffers 
van zwaardere 
delicten 

1 toename werkdruk - 

14 idem 

- vermindering zaken gaan met min- 
arbeidssatisfactie der bewijslast naar 

O.M. 

O.M.; vervolging 
wordt bemoeilijkt 

afstoting of ver- - minder participa- korpsleiding wordt Bestuur en O.M. 
mindering bepaal- tie in overlegstruc- minder gesteund in  
de beheerstaken turen beleidsvoorberei- 

ding en belangen- 
behartiging van 
korpsen 



Schema 3. Beleidsmaatregelen 

Beleidsterrein Beleidsoverweging Voorgestelde beleidsmaatregelen Verwachte haalbaarheid 

7.1. Werkaanbod 

7.1.1. vormgeving van de analyse en sanering van 
rechtsorde de doelstellingen 

7.1.2. handhaving anders coördinatie van doelstel- 
dan daadwerkelijk lingen (beleidsvorming) 

7.1.3. verantwoordelijk- bijstelling criteria b i j  
heden voor de optreden 
rechtsorde; overheid 
en burger 

7.1.4. taakverdeling regu- coördinatie van doel- 
liere pol i t ielbi jzon- stellingen 
dere opsporings- (beleidsuitvoering en 
diensten -controle) 

7 .Z. Verwerlcing 

7.2.1. personeel 

- inventarisatie bestaande door pol i t ie - o p  Ikorte termi jn realiseerbaar; 
te  handhaven wettel i jke regels ongeveer é6n jaar; n iet  ingewikkeld 

- aangeven consequenties voor hand- - vergt besluitvorming o p  pol i t iek 
having b i j  toevoeging nieuwe regels niveau; weinig concreet resultaat 

- aangeven prioriteitenhandhaving; binnen vier jaar, daarna denkelijk 
beleidsplan wel 

- periodieke rapportage over Itnel- 
punten handhaving aan vertegen- 
woordigende organen op  verschil- 
lende bestuursniveaus waarbij 
aan de orde Ikomen 
- aanpassing regelbestand; 
- wijziging efficiency politie; 
- wijziging sterkte pol i t ie; 

- meer betrekken van pol i t ie b i j  - o p  Ikorte termijn i n  principe haal- 
beleidsvoorbereiding (ook)  o p  baar; vergt aanpassing van bestuur 
andere terreinen dan verkeer en pol i t ie 

- versterken signaleringsfunctie via 
publikatie i n  jaarverslag, commu- 
nicatie met  andere overheids- 
diensten en driehoeksoverleg 
(off icier van nustitië, burge- 
meester, korpschef) 

- daar waar verantwoordelijkheid - mits zorgvuldig gei'ntroduceerd op 
voor toezicht geacht Ikan worden Ikorte termi jn haalbaar 
te behoren t o t  de taak van (natuur- 
l i jke o f  rechts-)personen zal de 
pol i t ie  niet meer i n  alle gevallen 
optreden 

- creëren van juridische basis voor - vergt pol i t ieke besluitvorming; 
het geven van bindende aanwij- moeil i jk; niet binnen vier jaar 
zingen voor preventieve maat- 
regelen 

- toepassing profijt-gedachte b i j  - gecompliceerd; o p  langere termi jn 
verlenen bijzondere diensten door 
pol i t ie  t.b.v. particulieren en 
bedrijven 

- in kaart brengen bijzondere opspo- - o p  korte termi jn haalbaar, i een 
ringsdiensten jaar; niet ingewikkeld 

- saneren bestaande diensten - moeil i jk; o p  lange termi jn haalbaar 
mits pol i t ieke w i l  aanwezig 

- afstemmen tussen reguliere pol i t ie  - slechts door  praktische afspraken 
en bijzondere opsporingsdiensten o p  werkniveau o p  kor te termi jn 

haal baar 

optimalisering efficiency - maalt i jd niet i n  diensttijd - voor belangrijk deel politieorganisa- 
t ie  haalbaar o p  vr i j  kor te termijn; 
afbreukrisico aanzienlijk; (te ver- 
wachten weerstand is groot, o.a. 
vakorganisaties) 

- reistijd geen diensttijd - moeil i jk haalbaar met name b i j  inci- 
dentele dienstopdrachten buiten de 
standplaats 

- opstel1 ing dienstroosters - wel haalbaar; o p  Ikorte termijn; af- 
breukrisico (mentaliteitsverandering) 

- dienstuitvoering (invoering één- - met name overdag haalbaar, niet 
manssurveillanceì integraal toepasbaar, afbreukrisico 

groot, evenwel redelijk beheersbaar 
- diensttelefoonaansluiting - o p  kor te termi jn gedeeltelijk haal- 

baar; alleen vergoeding abonne- 
mentskosten (bereikbaarheid) af- 
breukrisico aanwezig, maar beheers- 
baar 
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Beleidsterrein Beleidsoverweging Voorgestelde beleidsmaatregelen Verwachte haalbaarheid 

onregelmatigheidstoelage 
a. individualiseren 
b. differentiëren naar factoren 

onregelmatigheid 
faciliteitenregelingen herzien con- 
fo rm overige ambtenaren 
afschaffen gratificatie b i j  ambts- 
jubilea na f.l.o. 

vervanging politieambtenaren 
door  burgerambtenaren 

a. haalbaar o p  kor te termi jn 
b. o p  middellange termi jn haalbaar 

gedeeltelijk haalbaar o p  kor te ter- 
m i jn  afbreukrisico aanzienlijk 
haalbaar 

haalbaar i n  fasen t e  starten o p  kor te 
termi jn 

7.2.2. inzet burgerperso- 
neel 

7.2.3. managementlexe- 
cutieve dienst 

meer betrekken van leiding- 
gevende functionarissen b i j  
executief werk 

haalbaar o p  rniddellange termijn, 
afbreukrisico groot 

7.2.4. materieel verhoging efficiency 

- 

- 

nauwkeuriger formulering 
programma gebruikseisen 
standaardisatie 

redelijk haal5aar o p  middellange 
termi jn 
redelijk haalbaar o p  rniddellange 
termi jn afbreukrisico aanwezig 
o p  deelterreinen o p  kor te termijn 
afbreukrisico aanwezig (autonomie 
gemeente) 

samenwerking en materiële 
ondersteuning 

7.2.5. structuur boven- 
bouw 

coördinatie en afstem- - 
ming  

- 

invoering stopwetje o p  Ikorte termi jn (excl. Zuid-Lim- 
burg) vereist pol i t ieke beslissing 
a. o p  kor te termi jn haalbaar; 

afbreukrisico is niet gering 
(lokale autonomie; vraag o m  
extra mankracht) 

b. idem 

versterking samenwerkingsregeling 
a. positieversterking Provinciaal 

Begeleidingsorgaan (en Provin- 
ciale Politiecommissie) 

b. Sturingsbevoegdheden R i j k  ver- 
sterken 

i n  formatie onderscheid maken 
tussen politie- en burgerrangen 
kader meer b i j  daadwerkelijke 
(primaire) taakuitvoering betrek- 
ken 
meer sturings- en controlebevoegd- 
heden R i j k  t.a.v. interne bedrijfs- 
voering 

7.2.6. structuur onder- 
bouw 

verhoging efficiency - 

- 

o p  Ikorte termi jn haalbaar; afbreuk- 
risico aanwezig 
o p  kor te termi jn te starten; 
stapsgewijs haalbaar; afbreukrisico 
vri j  groot (motivatie); 
o p  lange termijn; zeer cornplex; 
krachtiger directieven Rijksover- 
heid; vereist pol i t ieke wilsvorming; 
afbreukrisico groot (autonomie 
gemeente en beroepscultuur) 
o p  kor te termijn; 
afbreukrisico groot 
o p  rniddellange termijn; complex; 
afbreukrisico groot 

ontkoppeling rang en functie; 
meer sturing R i j k  
horizontale integratie van diensten 

7.2.7. procedures vereenvoudiging - (mode1)inventarisatie van proce- 
dures 
versterking Rijkstoezicht door  
toetsing aan model 

o p  kor te termijn haalbaar; cornplex 

o p  rniddellange termi jn (pol i t ieke 
wilsvorming vereist); complex; 
afbreukrisico groot 

7.3. Besturing 

7.3.1. Extern professionaliseren van - 
verzamelen en verwerken - 
van informatie - 

stimuleren driehoeksoverleg 
opstellen en beleidsplan 
systematisch verzamelen en 
analyseren van noodzakelijke gege- 
vens taakuitvoering 
het verrichten van wetenschappe- 
l i j k  onderzoek naar effecten van 
politieoptreden 

haalbaar o p  lange termijn, complex; 
afbreukrisico groot 
o p  Ikorte termi jn te realiseren 

haalbaar o p  kor te termijn, doch 
kostbaar 

7.3.2. Intern afstemming van directieven o p  
feitel i jk optreden 
integreren van de uitvoering 

haalbaar o p  lange termijn, complex; 
afbreukrisico groot 
haalbaar o p  lange termijn, complex; 
afbreukrisico groot 
haalbaar o p  lange termijn, cornplex; 
afbreu krisico groot 

versterken van interne samen- 
werking (horizontaal en verticaal) 
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5. EEN PORTRET VAN DE POLITIE 

5.9. Functie en taak 

Gewoonlijk wordt ervan uitgegaan dat de politie een aantal verschillende 
(nogal van elkaar verschillende reeks van) functies vervult in de maatschap- 
pij. De meest karakteristieke functie betreft de bevoegdheid om waar nodig 
met dwang of met geweld de rechtsorde te handhaven; de politie is normali- 
ter het enige apparaat dat bevoegd is geweld te gebruiken tegen burgers. 
Daarnaast kent de politie nog andere functies. Dit betreft onder meer de 
noodhulpfunctie, het beschikbaar zijn om direct te kunnen reageren als zich 
problemen voordoen. Een voorbeeld hiervan is de hulpverlening bij een ern- 
stig ongeval. In de derde plaats wordt de politie een zekere kapstokfunctie 
toegekend: heel veel taken en taakjes worden haar toebedeeld omdat er 
geen (andere) overheidsorganen voor zijn, of omdat deze minder adequaat 
of onvoldoende toegerust wordt geacht. De functies van de politie zijn alle 
min of meer rechtstreeks gericht op één doel: de handhaving van de rechts- 
orde. Het begrip ((rechtsorde)) is moeilijk te omschrijven. Voor deze be- 
schouwing is vooral van belang dat de manier waarop de politie de rechtsor- 
de handhaaft - en dat impliceert een soort ((werkdefinitie>) van het begrip - 
de laatste jaren sterk ter discussie staat. Deze discussie richt zich vooral op 
taak en plaats van de politie in de samenleving, er is een roep om vermaat- 
schappelijking van de politie, de politie moet meer inspelen op de behoeften 
die in de maatschappij leven. In verband hiermee zijn verschillende ontwik- 
kelingen in gang gezet. Men kan bij voorbeleld denken aan de wijkagenten 
en, meer recent, aan de voorstellen die de projectgroep Organisatie Structu- 
ren heeft gedaan met betrekking tot teampolitie. 

Niet alleen de visies op de plaats die de politie in de maatschappij moet in- 
nemen veranderen, ook de feitelijkheid van het politiewerk heeft belangrij- 
ke ontwikkelingen doorgemaakt. Het werk is zowel in kwantiteit als in com- 
plexiteit toegenomen. De toename van de kwantiteit ziet men op vrijwel al- 
le terreinen: de assistentie-aanvragen, de aangegeven criminaliteit, de 
vreemdelingen, het aantal motorvoertuigen, het aantal te handhaven wette- 
lijke bepalingen, enz. Werkvermindering deed zich min of meer bij uitzonde- 
ring voor. Voorbeelden zijn: verminderde aangiften van bepaalde vormen 
van criminaliteit (seksuele delicten), afname van het aantal ernstige ongeval- 
len, in minder verkeersregeltaken doordat verkeerslichten werden inge- 
voerd, minder werk ten aanzien van verkeersongevallen door de z.g. blik- 
schaderegeling. 

Het politiewerk is behalve omvangrijker, ook complexer geworden door- 
dat met name de laatste tien jaar sprake is van taakverbreding: er kwam 
nieuw werk bij, zowel aan de aharde)) kant, als aan de ((zachte)). Aan de ((har- 
de» kant kan men onder meer denken aan de verstoringen van de openbare 
orde, die leidden tot een intensievere inzet en de verdere structurering van 
de Mobiele Eenheden, de gijzelinge die de Bijzondere Bijstandseenheden 
deden ontstaan, de toename van de ernstige criminaliteit, die op het lokaal 
niveau verdere specialisatie tot gevolg had en op bovenlokaal niveau leidde 
tot samenwerkingsverbanden (recherchebijstands-teams, aanhoudingseen- 
heden, post- en volgploegen). Hiernaast deden zich ook ontwikkelingen voor 
aan de ctzachte)) kant van het politiewerk: de uitbouw van de hulpverlenings- 
taak, die onder meer gestalte heeft gekregen in de wijkagentensystemen 
die in de zeventiger jaren opnieuw tot ontwikkeling kwamen. 

Enkele recente ontwikkelingen 

Wanneer men de afgelopen decennia beziet, dan blijkt vooral het aange- 
boden werk, het werk waar reactief op wordt ingespeeld, zodanig te zijn ge- 
groeid dat aan het pro-actief werk, het voorkomen van delicten, steeds min- 
der aandacht werd besteed. Deze ontwikkeling bergt het gevaar in zich dat 
steeds meer achter de feiten wordt aangehold, zonder voldoende aandacht 
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voor een meer probleemgerichte benadering. Dit kan negatieve consequen- 
ties hebben voor zowel de verhouding tussen de politie en het publiek, als 
voor de verhoudingen binnen de politieorganisatie zelf. Men ziet dan ook dat 
de laatste jaren de nadruk wordt gelegd op het pro-actief aspect van het poli- 
tiewerk: het optreden voordat de problemen ontstaan of in een zo vroeg mo- 
gelijk stadium ter voorkoming van verdere problemen. Deze tendens doet 
zich in een aantal landen voor, zij het op vaak verschillende manieren. Ener- 
zijds ziet men de ontwikkeling van geautomatiseerde databanken, vooral op- 
gezet ter vergroting van de pakkans in een vroegtijdig stadium. Daarnaast 
ziet men ontwikkelingen in de richting van integratie tussen politie en bevol- 
king, waarbij het de bedoeling is dat de politie problemen voorkomt door als 
het ware boven op of midden in de situatie te zitten waaruit de problemen 
ontstaan. Deze laatste tendens wordt mede belangrijk geacht door de moge- 
lijkheden die zij biedt tot een verbetering van de relatie tussen de politie en 
het publiek. 

Uit bevolkingsonderzoek is gebleken dat de Nederlandse bevolking niet zo 
positief staat ten opzichte van de manier waarop de politie de orde hand- 
haaft en de criminaliteit bestrijdt; men vindt de politie weinig efficiënt. De 
onvrede uit zich vooral in de gevallen waarin men - al dan nietterecht- 
meent dat de politie niets of te weinig doet aan een concrete aangifte. De be- 
reidheid van de bevolking om met de politie samen te werken is - hiermee 
ten dele samenhangen -vri j  gering. Meer algemeen is de constatering van 
belang dat met name grotestadsbewoners en bewoners van volkswijken ui- 
ting geven aan gevoelens van onveiligheid en een gebrek aan adequate poli- 
tiebescherming; men merkt zeer concreet een grotere afwezigheid van de 
politie. Eén van de mogelijkheden om op deze behoeften in te spelen is het 
betrekken van burgers bij de uitvoering van het politiewerk; deze tendens 
ziet men vooral in de hiervoor reeds genoemde integratietendensen. 
Gesteld wordt dat de burger meer moet worden betrokken bij de aanpakvan 
de problemen, een zwaardere stem moet krijgen in de prioriteitenstelling, 
enz. 

De organisatie van de politie 

De politietaak wordt uitgevoerd door gemeentelijke politiekorpsen onder 
beheer van de burgemeester en door het Korps Rijkspolitie onder beheer 
van de Minister van Justitie. 

Er zijn thans 141 gemeentelijke politiekorpsen met een totale sterkte van 
221673 per (per 31 december 1980, exclusief adspiranten). De korpsen varië- 
ren in sterkte van 37 tot 3198 man. 

Het Korps Rijkspolitie opereert in 667 meer landelijke gemeenten en kent 
daarnaast een aantal centrale diensten (Algemene Verkeersdienst, Rijkspoli- 
tie te water, Dienst Lkchtvaart). Deze diensten ondersteunen zowel de ove- 
rige rijl<spolitie-eenheden als de gemeentelijke politiekorpsen. De totale 
sterkte bedroeg per 31 december 1980 (exclusief adspiranten) 12 994 man, 
waarvan 2035 man werkten bij de landelijke diensten, scholen etc. 

De Koninklijke Marechaussee verricht naast de militaire politietaak enige 
civiele politietaken onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken. De organisatie aan de basis wordt gevormd door 
79 brigades van 12 tot 1200 man. De totale sterkte bedraagt 4290 man. 

Naast hetgeen hier is geschetst bestaan nog een aantal min of meer ge- 
centraliseerde ondersteunende diensten en organisaties. Deze vallen ten de- 
le onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie (Politie Tech- 
nische Dienst, Intendance, Politie Verbindingsdienst, Centrale Recherche In- 
formatiedienst, Opleidingsinstituten van de Rijkspolitie) en ten dele onder 
de Minister van Binnenlandse Zaken (Landelijk Selectiecentrum gemeente- 
politie, Centrale Opleidingsinstituten van de gemeentepolitie). Daarnaast 
hebben beide Ministers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bepaal- 
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de instituten (Nederlandse Politie Academie, Rechercheschool, Politie Studie- 
centrum). Het gezag over de politie wordt uitgeoefend door burgemeester 
en officier van justitie. De onderlinge afstemming van het beleid dat door de- 
ze gezagsdragers wordt gevoerd en waarin sprake is van overlappende ter- 
reinen wordt bevorderd door de steeds verdergaande uitbouw van het drie- 
hoeksoverleg (het overleg tussen burgemeester, officier van justitie en korps- 
chef). In een groeiend aantal gemeenten wordt de democratische controle 
op het politiebeleid versterkt door het ontstaan of de uitbouw van de zoge- 
naamde politiecommissies of commissies voor algemene (bestuurlijke) aan- 
gelegenheden in de gemeenteraad. Onlangs is de gezags- en beheersproble- 
matiek geheel opnieuw in de belangstelling gekomen door het ontwerp van 
een nieuwe Politiewet. 

De organisatie van de korpsen 

De hoofdstructuur van een gemeentelijk politiekorps bestaat uit drie dien- 
sten: de Algemene of geüniformeerde Dienst, de Justitiële of Recherche- 
dienst en de Administratieve of Beheersdienst. 

De laatste decennia is sprake van een toename van het aantal gespeciali- 
seerde (subbafdelingen, met name in de grotere gemeenten, als reactie op 
het toegenomen werkpakket. Dit heeft tot gevolg dat men thans gewoonlijk 
de volgende afdelingen aantreft: De Algemene Dienst wordt onderscheiden 
in een surveillancedienst, een verkeersdienst en de wijksurveillance. 

De surveillancedienst kent veelal een functionele splitsing tussen assisten- 
tiesurveillance (het reageren op meldingen van het publiek) en preventiesur- 
veillance (het surveilleren ter voorkoming van incidenten zoals criminaliteit, 
verkeersongevallen enz.). De Justitiële Dienst kent gewoonlijk een algemene 
recherche, en met name in de grotere gemeenten gespecialiseerde afdelin- 
gen als kinder- en zedenpolitie, inbraken, autodiefstallen, vuurwapens, ern- 
stige delicten en witte-boordencriminaliteit. Naast de hier genoemde kent 
men nog een aantal operationele diensten, zoals Bijzondere Wetten, Vreem- 
delingendienst en Inlichtingendienst, die in de diverse korpsen op een ver- 
schillende manier zijn ((opgevangen)) in de organisatie. Bij het Korps Rijks- 
politie fungeert per gemeente of groep van gemeenten een zogenaamde 
landgroep, die door haar geringe omvang gewoonlijk weinig specialisatie 
toelaat, met uitzondering van enkele groepsrechercheurs, en - in een aantal 
districten -experimenten met de splitsing tussen assistentie- en preventie- 
surveillance. 

De landgroepen zijn samengevoegd in zeventien districten. Op districtsni- 
veau wordt een aantal beheerstaken verricht. Bovendien worden de groe- 
pen, waar nodig, specialistisch ondersteund, zowel door de districten voor 
wat betreft verkeers- en recherche-aangelegenheden, als door de eerder ge- 
noemde landelijke diensten. 

De aard van het werk maakt dat de politie-organissatie een aantal specifie- 
ke problemen kent wat de beheersbaarheid betreft. Hoewel de korpsen for- 
meel volgens een bureaucratisch model zijn opgezet, verschillen zij van an- 
dere bureaucratieën door de grote mate van vrijheid die aan de voet van de 
organisatie bestaat. Het feitelijke werk wordt concreet inhoud gegeven door 
de individuele politieman of -vrouw, zonder veel controle van bovenaf. Die 
handelingsvrijheid houdt onder meer verband met de noodzaak om aan pro- 
blemen in ((vijandige)) en vaak onvoorspelbare situaties het hoofd te bieden. 
Daarnaast wordt de beheersbaarheid negatief beïnvloed doordat de doel- 
stellingen van het optreden op een hoog abstractieniveau zijn geformuleerd 
en moeilijkzijn te operationaliseren in voor de praktijk hanteerbare begrip- 
pen, waarbij nog komt dat effecten van het politieoptreden moeilijk zijn vast 
te stellen, hetgeen betekent dat het ((sturen» van de organisatie op basis van 
resultaten een moeilijk en doorgaans nauwelijks te realiseren proces is. Poli- 
tiechefs blijven daardoor vaak steken in het direct leiding geven aan de uit- 
voering en in  operationeel beleid op korte termijn. 
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Het formuleren van beleid op middellange termijn gaat gepaard met grote 
problemen. Een factor die de communicatie binnen de politie nog bemoei- 
l i j k  en daarmede een extra handicap vormt voor de beheersing, is de af- 
stand tussen «hogere» en ((lagere)) ambtenaren. Deze twee groepen worden 
verschillend gerecruteerd en opgeleid en hebben verschillende carrieregan- 
gen. Bij diverse veranderingsprojecten, die in een groot aantal landen zijn 
uitgevoerd, is bij voortduring gebleken dat de problematische beheersbaar- 
heid de haalbaarheid van veranderingen ernstig bemoeilijkt, hetgeen bij 
voorbaat beperkingen oplegt aan de hierna volgende gerichte beleidsmaat- 
regelen (zie paragraaf 7). 

5.2. Enkele maatschappelijke trends 

5.2.1. Verzorgingsstaat en besturing 

Binnen de verzorgingsstaat is de nadruk komen te liggen op het uiterst ge- 
varieerde recht van de burger op zorg door zijn overheid. Er is een verminde- 
ring merkbaar van de gevoelens van verplichting ten opzichte van de over- 
heid'. 

Er is een gat gegroeid tussen de pretentie dat de overheid alle problemen 
hoort op te lossen en dat ook kan en de in feite al beperkter blijkende capaci- 
teit om die problemen op te lossen. Dat betekent onder meer, dat de belan- 
gen- en idealenbehartiging via actiegroepen -een inmiddels geaccepteerde 
aanvulling van onze formele democratie -veel stroever zal gaan verlopen. 
De afstand tussen verwachtingen en realiteit zal in de nabije toekomst een 
belangrijke bron van spanningen zijn in het bestuur en in de relatie met be- 
volkingsgroepen die claims blijven leggen op de capaciteiten van de over- 
heid. 

5.2.2. Protest en verzet 

Onrust is van alle tijden, maar de ene tijd heeft er meer van dan de andere. 
Deze tijd heeft er betrekkelijk veel van. Na 1964 ontstonden, na een lange pe- 
riode van stilte, een aantal, vooral politiek gerichte, vernieuwingsbewegin- 
gen. Daardoor nam, aan het eind van de jaren zestig, ook het aantal stakin- 
gen, blokkades en bedrijfsbezettingen toe. In de jaren zeventig namen deze 
verschijnselen opnieuw af. In deze jaren vond een aantal terroristische acties 
plaats. 

Op dit moment wordt de maatschappelijke dynamiek vooral door twee be- 
wegingen bepaald: 

a. belangenbehartiging en protest gerelateerd aan economische terugval. 
Omslagpunten in de economie zijn bekende momenten van sociale onrust. 
Verwachting en werkelijkheid gaan plotseling sterk uit elkaar lopen. Op dat 
moment begint een proces van aanpassing van de verwachtingen aan de 
nieuwe realiteit. Dit aanpassingsproces verloopt veelal via diverse vormen 
van protest en verzet. 

b. ideologisch protest rondom een aantal onderwerpen als huisvesting, 
kernenergie en bewapening. 

De belangenbehartiging in de economische sector richt zich in eerste in- 
stantie tegen de directies van bedrijven. 

In tweede instantie richt zich het protest tegen de overheid, een overheid 
die door subsidies in staat en bereid is geweest bedrijven te helpen. Tot nu 
toe zijn deze protesten vreedzaam geweest. Er zijn geen aanwijzingen dat 
hier veranderingen optreden. Bezuinigingen op onderwijs, volksgezond- 
heid, welzijnswerk, contraprestatieregeling, om maar enkele voorbeelden te 
noemen, betekenen een rechtstreekse aantasting door de overheid van be- 
langen van beroepsgroepen en uitkeringstrekkers. Gezien de aard van een 
aantal van de betrokken groepen moet hier echter de kans op protestuitin- 
gen die met openbare-ordeproblemen gepaard gaan zeker niet worden uit- 

' Zie voor alle noten bijlage 5. gesloten. 
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Naast de belangenbehartiging staat het meer ideële protest. Dit protest 
groepeert zich op dit moment rondom de thema's wonen en kernenergie. 
Hier is de afgelopen jaren van een verharding sprake geweest. Vooral in de 
kraakbeweging is een groep ontstaan die kraken ziet als een mogelijkheid 
van verzet tegen de overheid en tegen deze maatschappelijke orde. Deze 
groep heeft een eigen contracultuur ontwikkeld en is niet bereid om in 
gesprek te treden met de representanten van een in haar ogen perfide 
systeem. Deze geïsoleerde groep baart zorgen, niet alleen vanwege het ge- 
weld waartoe zij nu bereid is, maar ook vanwege de risico's van verder isole- 
ment, van verdere verharding en van iIlegaliteit2. De minder radicale politie- 
ke bewegingen zullen in de toekomst zeker niet afnemen. Thema's als wo- 
ningnood, kernenergie, ontwapening en milieubescherming zullen in de toe- 
komst tot protest in verschillende vormen blijven bewegen. Radicalisme 
trekt vooral de jeugd. Politiek activisme ter linker en ter rechter zijde heeft in 
het verleden bij de werkloze jeugd een belangrijk recruteringsveld gevon- 
den. 

Internationaal terrorisme ten slotte is heel moeilijk te voorspellen. Er zijn 
op dit moment geen concrete aanwijzingen voor terroristische acties in Ne- 
derland. 

Minderheden en vreemdelingen* 

De afgelopen vijftien jaar hebben zich grote groepen vreemdelingen in 
Nederland gevestigd. Van 1975 tot 1980 steeg het aantal legaal verblijvende 
vreemdelingen in ons land van ruim 315000 tot - naar raming - meer dan 
465 0003. Gedurende de laatste jaren lag de aanwas van vreemdelingen tus- 
sen de 258000 en de 327000 per jaar. Op basis hiervan kan het aantal thans 
legaal verblijvende vreemdelingen worden geschat op ongeveer 500000. 
Naast deze vreemdelingen, voor een belangrijk deel buitenlandse werkne- 
mers afkomstig uit de landen rond de Middellandse Zee, hebben zich in de 
afgelopen periode ook grote groepen migranten, afkomstig uit Suriname in 
Nederland blijvend gevestigd. 

De Regering voert in beginsel met betrekking tot vreemdelingen een re- 
strictief toelatingsbeleid. Ten aanzien van het vreemdelingenbeleid is de ef- 
fectuering van het restrictief toelatingsbeleid een kritisch punt. De immigra- 
tie van de laatste jaren is hoofdzakelijk het gevolg van de toelating van 
vreemdelingen wegens klemmende redenen van humanitaire aard, voorna- 
melijk gezins- of familiehereniging. Naast deze immigratie is een aanzienlij- 
ke aanwas van deze groepen door geboorten in Nederland te verwachten. 
Een door het Sociaal Cultureel Planbureau opgestelde prognose van de aan- 
was van de Turkse en Marokkaanse populatie laat het volgende beeld zien4: 

Aanwe- Aanwezig op Groei 
zig op 1-1-'90 
1-1-'79 (schatting) 

W.V. door geboor. 
teoverschot 

rond) min. max. min. max. min. max. 

Turken 106000 217000 234000 111000 128000 57000 74000 
Marokkanen 64000 173000 183000 109000 119000 52000 63000 

De immigratie en blijvende vestiging van deze groepen hebben ertoe geleid 
dat zich een minderhedenproblematiek ontwikkeld heeft. 

a. Geringe scholing en laag loon leiden tot  een veelal zwakke positie op de 
arbeidsmarkt en op de woningmarkt. ~ i t ' l e i d t  er onder meer toe dat concen- 
tratievorming plaatsvindt in de oude verpauperde woonwijken. 

b. Een andere culturele oriëntatie kan ertoe leiden dat minderheidsgroe- 
pen in een isolement komen te verkeren en zich van de omringende samen- 

* Zie ookontwerp regeringsnota minderhe- leving afsluiten, waardoor integratie in de Nederlandse samenleving wordt 
den. bemoeilijkt. 
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c. Weerstanden tegen minderheden bij autochtonen, met name in con- 
centratiewijken groeien, waardoor spâ~iningen in deze wijken toenemen. 

d. Er dreigt zich in toenemende mate een (dweede-generatieproblema- 
tiek)) te ontwikkelen. Het druggebruik onder jongeren uit sommige minder- 
heidsgroepen is zeer verontrustend. Wanneer jeugdigen uit minderheids- 
groepen de aansluiting in Nederland niet kunnen vinden en er geen perspec- 
tief voor de verbetering van hun positie in de toekomst is, kunnen gevoelens 
van onvrede en frustratie in de komende jaren tot ontlading komen. 

Voorts hebben zich de laatste jaren problemen voorgedaan bij het toela- 
tings- en uitzettingsbeleid. Aanvechting van het gevoerde beleid door pres- 
sie van actiegroepen van vreemdelingen, die met uitzetting bedreigd wor- 
den en van met hen sympathiserende Nederlanders en door demonstratieve 
acties van met uitzetting bedreigde groepen heeft in incidentele gevallen bij 
de volksvertegenwoordiging succes gehad, hetgeen tot een toename van dit 
soort acties geleid heeft. 

5.2.4. Criminaliteit 

De geregistreerde criminaliteit in Nederland neemt toe, ook wanneer men 
de gegevens per 100000 inwoners neemt5. In de periode 1970-1979 is het 
aantal, ter kennis van de politie gekomen misdrijven met 134% toegeno- 
men. Van deze misdrijven nemen vermogensmisdrijven het grootste deel 
voor hun rekening (constant meer dan 70% van het totale aantal misdrijven), 
terwijl vernielingen in de bovengenoemde periode van 4% tot 9% van het 
totaal toenamen6. Het aantal vernielingen is ten opzichte van 1970 meer dan 
verviervoudigd. 

Bij de vermogensmisdrijven, die tussen 1970 en 1979 met 125% stegen, 
nemen de eenvoudige en gekwalificeerde diefstal met ruim 95% het groot- 
ste deel voor hun rekening. Opvallend is vooral de stijging van de economi- 
sche delicten de laatste paar jaar. Relatief constant blijven de misdrijven te- 
gen het leven, de seksuele delicten en vermogensmisdrijven als verduiste- 
ring, bedrog, heling en ten slotte overtreding van de Vuurwapenwet. 

Het probleem met geregistreerde criminaliteit is, dat het onduidelijk is wat 
deze cijfers precies zeggen. Uit de literatuur is bekend dat er een grote dis- 
crepantie bestaat tussen de werkelijk gepleegde criminaliteit en de feitelijk 
geregistreerde, die immers niet alleen wordt beïnvloed door de hoeveelheid 
aangiften of ontdekkingen maar ook door het registratiebeleid van de politie. 

Door middel van de zogenaamde slachtofferstudies is de laatste jaren 
meer inzicht gekregen in de criminaliteit die feitelijk bestaat. Die blijkt aan- 
merkelijk hoger te zijn dan de geregistreerde criminaliteit7. Uit de slachtof- 
ferstudies blijkt overigens een iets andere stand dan uit de geregistreerde 
criminaliteit. Stijgingen zijn geconstateerd in de delicten winkeldiefstal, van- 
dalisme en bedreiging op straat. Stabiel blijven de delicten diefstal van per- 
sonenauto's, inbraak bij particulieren, diefstal uit personenauto's en aanran- 
ding. ~romfietsdiefstal is teruggelopen. Opvallend is nog de hoogte van 
slachtofferkans in de grootste steden. 

Over de schade van criminaliteit en de ontwikkeling daarvan is weinig be- 
kend. In een recente schatting over de schade die door inbraken is toege- 
bracht wordt een bedrag van 1 mld. gulden genoemd8. De schattingen over de 
schade van vandalisme- die overigens weinig betrouwbaar zijn - geven be- 
dragen van 250 mln. gulden aan. Roofovervallen, een delictcategorie waar- 
van de kosten iets nauwkeuriger bekend zijn, leverden in 1979 en in 1980 een 
buit op van resp. ruim 14 en 19 '12 mln. gulden. Uit buitenlandse literatuur 
blijkt overigens dat de schade van de zogenaamde ccwhite collar crimen een 
veelvoud bedraagt van meer traditionele vormen van criminaliteitg. 

Er is geen reden aan te nemen, dat de trend van de toenemende vermo- 
genscriminaliteit neerwaarts zal afbuigen. De teruglopende economische 
mogelijkheden zullen een extra stimulans betekenenlO. Iets dergelijks geldt 
voor de agressieve criminaliteit als vernieling, bedreiging en mishandeling, 
terwijl de aandacht voor de ccwhite collar crime)) een nieuw aandachtsveld in  
het criminaliteitsterrein opentn. 
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5.2.5. De grote stad als focus 

De meeste van de trends moeten gesitueerd worden of vinden hun belang- 
rijkste uitingen in de grotere steden van ons land. De maatschappelijke dy- 
namiek is vooral de dynamiekvan de grotere stad. Daar concentreren zich 
criminaliteitsproblemen, woningnood, jeugdproblemen, minderheden en 
vreemdelingen en, zij het in mindere mate, het werkloosheidsprobleem. 

Het gemeentelijk bestuursniveau is het eerste niveau waarop stadsproble- 
men hun oplossing kunnen vinden. Juist hier lijkt de regelcapaciteit niet toe- 
gesneden te zijn op de problemen waarmee het bestuur wordt geconfron- 
teerd. Immers met name in de grote stad verdwenen toezichtsrollen als die 
van conducteurs, verkopers e.d. en koos de overheid voor een beleid waarin 
de vrijheid voor de bevolking zo groot mogelijk was en het toezicht van de 
politie minimaal. Het ziet er niet naar uit dat het gat tussen capaciteit en pro- 
blemen kleiner wordt. De beweging naar de slaapsteden van een deel van de 
((gezeten)) bevolking, de cityvorming en de verpaupering van oude wijken 
geven stof aan de veronderstelling dat onze grootste steden problemen en 
probleemgroepen zullen voortbrengen, zonder dat daarvoor adequate op- 
lossingen op korte termijn beschikbaar zijn. 

6.1. Algemeen 

In deze paragraaf zal worden beschreven welke effecten naar verwachting 
zullen optreden als een drastische capaciteitsvermindering wordt doorge- 
voerd zonder dat compenserende maatregelen worden getroffen. Voordat 
er per dienstonderdeel op de gevolgen wordt ingegaan wordt er eerst een 
resumé gegeven van de meer algemene scenariobeschrijving zoals die in 
bijlage 3 uitvoerig is weergegeven. Daarin is onder meer een scenario be- 
schreven dat uitgaat van een vermindering van het vertrouwen in de compe- 
tentie van de politie. Zowel de bevolking als de politie zelf laat zich in dat 
geval leiden door een afnemend geloof in het kunnen van de politie. Het ge- 
vaar is niet denkbeeldig dat een selectieve ((waarneming)) van een vermin- 
derde beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie het vertrouwen in de 
competentie van de politie zullen aantasten en de gevoelens van onrust zul- 
len doen toenemen. Verdere privatisering van de beschermingsfuncties van 
de politie en uitschieters van eigen richting liggen dan voor de hand 

Tegen deze achtergrond dient de nu volgende behandeling per dienston- 
derdeel gelezen te worden. 

6.2. De effecten per dienstonderdeel 

De Algemene of Geüniformeerde Dienst 

Binnen de surveillancedienst - het belangrijkste onderdeel van de Alge- 
mene Dienst en de dienst waarmee het publiek het meest te maken heeft- 
zal bijna vanzelfsprekend een herallocatie van middelen plaatsvinden van 
de preventiesurveillance naar de Assistentie-Surveillance (AS). Dit betekent 
voor de rijkspolitie en de kleinere gemeentelijke korpsen dat deze scheiding 
-voor zover ze al bestond - achterwege zal blijven, terwijl de grotere korp- 
sen deze in ieder geval in de schaarsteperiodes (o.a. weekendavonden en 
-nachten) niet meer kunnen aanbrengen. Het accent zal daarmee vrijwel ge- 
heel komen te liggen op de assitentieverlening, aangezien de politie voor 
ieder op afroep beschikbaar is voor het verrichten van een brede scala van 
taken. Voor de kleinste categorie van gemeentepolitiekorpsen (minimum- 
sterkte 37 man) zal elke inkrimping betekenen dat ook de AS niet meer op 
continubasis kan worden verricht, zodat voor de nachtelijke uren een oplos- 
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sing moet worden gevonden in samenwerkingsverbanden met omliggende 
rijks- of gemeentepolitiekorpsen. Meer in het algemeen gesproken zal voor 
het taakaanbod van de AS een stringente prioriteitsstelling moeten worden 
ingevoerd waarvan de te verwachten gevolgen hieronder zullen worden toe- 
gelicht. 

De Assistentie-Surveillance (AS) 

In de meeste grote gemeentepolitiekorpsen wordt het meldingsaanbod 
van de AS verdeeld in 3 of 4 categorieën. Vooralsnog uitgaande van een ge- 
lijk meldingsaanbod zal een keuze moeten worden gemaakt in een verslech- 
tering van de prestatiekarakteristieken (o.a. wachtkans, wachttijd, aanrij- 
tijd en behandelingstijd) of het niet meer beantwoorden van meldingen uit 
de laagste prioriteitsklasse (te denken valt daarbij aan: hinderlijk parkeren, 
baldadigheid, kleine vernielingen, lawaai-overlast, lichte aanrijdingen etc.). 
Naar verwachting zal een keuze voor de eerste mogelijkheid in de praktijk op 
den duur uitmonden in de tweede. Om die reden zal hieronder meer uitvoe- 
rig worden beschreven wat op wat langere termijn de vermoedelijke conse- 
quenties zijn als er een bewuste wijziging plaatsvindt in de inzetstrategie van 
de meldkamer van een korps. Aangezien op dit punt in Nederland nog geen 
systematisch empirisch onderzoek is verricht wordt daartoe een parallel ge- 
trokken met het doen van aangiften en een daarvoor bestaand model dat is 
ontwikkeld op basis van slachtoffer studie^^^. Als het publiek merkt dat de 
meldkamer van de politie selectiever wordt met het accepteren van meldin- 
gen zal na verloop van enige ti jd de meldingsbereidheid afnemen. In feite 
betekent dit dat er van de tijd van het publiek een meldingsdrempel ontstaat 
die in een dynamisch evenwicht komt te verkeren met een behandelings- 
drempel aan de zijde van politie. 

Het gevolg van een en ander is uiteindelijk dat het meldingsaanbod in 
overeenstemming komt te verkeren met de capaciteit die de politie beschik- 
baar heeft voor assistentie-surveillance. Drie opmerkingen zijn hierbij van 
belang. 

1. Hoewel de verschillen in meldingsaanbod per vergelijkbare gemeente 
(zie bijlage 2) erop wijzen dat deze deeltheorie opgaat, kunnen ook nevenef- 
fecten optreden. Het informatiemonopolie van het publiek biedt de mogelijk- 
heid om de zaken anders (ernstiger) voor te stellen dan in  werkelijkheid het 
geval is om zodoende toch politiebemoeienis te verkrijgen. Ervaringen in 
New York na een door inkrimping veroorzaakte wijziging van de inzetstrate- 
gie van AS-eenheden wijzen in die richting13. 

2. Het meldingsaanbod wordt beïnvloed door diverse externe omstandig- 
heden die tot uiting worden gebracht in het meldingspatroon en met name 
de pieken die daarin voorkomen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het 
meldkamerpersoneel geneigd is o m  tijdens rustige perioden toch een een- 
heid in te zetten voor meldingen die buiten het servicepakket dienen te val- 
len. Een dergelijke flexibele inzetstrategie zal niet leiden tot het gewenst 
evenwicht tussen de meldingsdrempel en de behandelingcdrempel, met als 
gevolg dat het publiek tijdens piekmomenten -ondanks een vergrote capa- 
citeit van AS-eenheden -nul  op het request krijgt voor bepaalde meldingen. 
Deze verleidelijke inconsistentie in de inzetstrategie van een korps zal leiden 
tot frustratie en wellicht afnemende meldingsbereidheid bij ernstiger mel- 
dingen. 

3. Een afgedwongen verlaging van de meldingsdrempel tast de informa- 
tiepositie van de politie aan. Als enige instelling met een afgeleid bestuurlijk 
karakter is de politie 24 uur per dag bereikbaar en daarmee voor alle mogelij- 
ke informatie toegankelijk. Een de laatste jaren op gang gekomen bewust- 
heid in politiekringen om een signaalfunctie te vervullen naar het plaatselijk 
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bestuur wordt doorkruist door een restrictieve inzetstrategie van AS-eenhe- 
den. Een algemene consequentie daarvan is, dat preventief bestuurlijk han- 
delen om structurele oorzaken van misstanden tegen te gaan wordt bemoei- 
l i j k .  

Resumerend kan worden gesteld dat vanuit een technocratische benade- 
ring een vermindering van de AS-capaciteit zal leiden tot een nieuw (dyna- 
misch) evenwicht tussen meldingsaanbod en -behandeling, hetgeen niet 
wegneemt dat een dergelijke ontwikkeling dient te worden geplaatst tegen 
de achtergrond van de meer algemene scenariobeschrijving die in bijlage 3 
is gegeven. 

De Preventie-Surveillance (PS) 

Zoals gekenmerkt in bijlage 2 wordt de PS in veel korpsen al stiefmoeder- 
lijk bedeeld; ze fungeert vaak als een buffercategorie waaruit naar believen 
mankracht wordt overgeheveld naar de AS of ten behoeve van interlokale 
bijstandverlening. Dit betekent dat een sterktemaatregel vrij vergaande ge- 
volgen zal hebben; per korps variërend van algehele afschaffing tot perio- 
dieke instandhoudingen tijdens de daguren, als er per definitie meer perso- 
neel in dienst is (zie bijlage 2). Het gevolg daarvan zal zijn dat een planmati- 
ge aanpak in een projectstructuur, gericht op het voor preventie relevante in- 
cidentenpatroon in een gemeente vrijwel onmogelijk zal worden. Dit zal zich 
tijdens de daguren vooral wreken op het terrein van het Gerichte Verkeers- 
toezicht (GVT) waar de laatste jaren is getracht de effectiviteit van het toe- 
zicht te vergroten. Gedurende de nachtelijke uren zal de PS bij wijze van uit- 
zondering nog planmatig kunnen functioneren, omdat daar in ieder geval 
sprake zal zijn van een doelmatigheidsterugval: de schaarse mankracht die 
eventueel voor PS kan worden ingezet zal vrijwel vanzelfsprekend als een 
continue reserve voor de AS worden beschouwd en hooguit worden ingezet 
voor ((algemeen toezicht)). Aangezien blijkens onderzoek14 alleen zeer inten- 
sief, gelokaliseerd toezicht (tijdelijke) effecten sorteert, valt moeilijk te voor- 
spellen wat de feitelijke gevolgen zijn van het grotendeels wegvallen van de 
PS. Ook hier geldt weer dat wel verwacht mag worden dat zich op den duur 
een ontwikkeling inzet, zoals beschreven in bijlage 3, aangezien de zicht- 
baarheid van het functioneren in  de ogen van het publiek zal afnemen. 

De wijksurveillance 

Als de wijksurveillance wordt ingekrompen, zal dit betekenen dat het sur- 
veillancegebied van de wijkagent groter wordt, of dat de wijkagent geheel 
verdwijnt. De gevolgen laten zich raden: in  het algemeen gesproken zal de 
met redelijk succes op gang gekomen ontwikkeling van de zeventiger jaren 
o m  het politie-apparaat via de wijksurveillance weer aanspreekbaar te ma- 
ken voor het publiek, een aderlating ondergaan's. In het geval dat gekozen 
wordt voor vergroting van wijken zal er een prioriteitsstelling in taken die- 
nen plaats te vinden, die ertoe leidt dat meer gecompliceerde hulpverle- 
nings- en bemiddelingsgevallen eerder worden afgebroken enlof op de 
meer algemene toezichthoudende surveillance worden beknot. Al met al zal 
het effect zijn dat de signaalfunctie van de politie, die in belangrijke mate kan 
worden gevoed door de wijksurveillance, in betekenis af gaat nemen, het- 
geen uiteindelijk de bevordering van het welzijn in met name probleemwij- 
ken niet ten goede komt. 

De verkeerspolitie 

Gelet op de verminderde bemoeienis van de politie met een aantal onder- 
delen van het verkeersveiligheidsbeleid, zal een afbouw van de verkeerspoli- 
tie in een aantal korpsen versneld plaatsvinden, terwijl in de grotere korpsen 
een beperking zal worden doorgevoerd tot  de behandeling van zware aanrij- 
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dingen en wellicht in beperkte mate de ijzondere verkeersgeleiding. De deel- 
taken op het gebied van wetshandhaving en operationele verkeersbeheer- 
sing (die op eigen initiatief worden uitgevoerd) zullen eveneens in beperkte 
mate kunnen plaatsvinden. Resumerend betekent een en ander dat de greep 
van de politie op het verkeer (versneld) afneemt en in het gunstigste geval 
kan worden overgenomen door de surveillancedienst. De gevolgen daarvan 
zullen zich pas op langere termijn (kunnen) manifesteren, omdat een deel 
van het werk een preventief karakter heeft. Dit neemt niet weg dat op kortere 
termijn rekening moet worden gehouden met een normvervagende tendens 
bij bijzondere groepen van verkeersdeelnemers zoals vrachtwagenchauf- 
feurs, met betrekking tot de rijtijdenwet of taxichauffeurs met betrekking tot 
de plaatselijk taxiverordening. Een effect van heel andere orde kan zijn dat 
ten gevolge van verminderde aandacht voor de verkeersgeleiding op kriti- 
sche punten er een breekpunt wordt gepasseerd, dat wi l  zeggen een 20% 
aandachtsvermindering leidt op sommige punten tot een 100% verminde- 
ring van de doorstroming. 

De Justitiële Dienst 

De toename van de geregistreerde criminaliteit gedurende de laatste jaren 
heeft ertoe geleid dat de Justitiële Diensten en daarvan met name de alge- 
mene recherche met een beduidend grotere werkdruk te makeh hebben ge- 
kregen.l6 De intensiteit van deze ontwikkeling is landelijk nogal verschillend, 
met dien verstande dat het werkaanbod in de grotere korpsen zodanig is ge- 
groeid dat het recherchewerk daar is gereduceerd tot een reactieve aangele- 
genheid. 

Het administratief verwerken van aangiftes neemt in de grootste korpsen 
vaak alle tijd in beslag zodat voor gericht rechercheren nauwelijks meer tijd 
overblijft. Capaciteitsverminderitig zal dan ook nogal ingrijpende gevolgen 
hebben. In de kleine gemeenten zullen eventuele subspecialisaties (verdo- 
vende middelen; fraude; vuurwapens) naar verwachting worden geïnte- 
greerd in de algemene recherche en zal minder tijd overblijven voor daad- 
werkelijk opsporingswerk. In de grotere korpsen zal zowel inkrimping van 
subspecialisaties als prioriteitstelling in het werkaanbod i.en oplossing moe- 
ten bieden. De externe gevolgen kunnen het beste worden geïllustreeerd 
aan de hand van een door het WODC ontwikkeld model, dat is gebaseerd op 
de slachtofferstudies die inmiddels gedurende vijf jaren (1974-1979) be- 
schikbaar zijn." Het model heeft betrekking op het strafrechtsysteem en 
concentreert zich rondom drie grootheden die door drie subsystemen van 
het totale systeem (de rechterlijke macht, het openbaar ministerie (OM) en 
de politie) in relatie met het publiek tot stand komen. Het betreft de wissel- 
werking tussen het sepotbeleid, het verbaliseringsbeleid en de aangiftebe- 
reidheid van de bevolking. Deze grootheden bepalen uiteindelijk de cproduk- 
tie» van het strafrechtsysteem. Het is duidelijk dat de politie als «gate-keep- 
er)) van het systeem een strategische positie inneemt. Het model nu gaat er- 
van uit dat er tussen deze drie grootheden een dynamisch evenwicht wordt 
gevormd. Het sepotbeleid van het (lokale) OM komt tot uiting in een vervol- 
gingsdrempel (gebaseerd op normstelling ten aanzien van de vervolging 
van bepaalde dilictsoorten), die na verloop van tijd een verbaliserings- 
drempel genereert. Deze verbaliseringsdrempel verkeert in een dynamisch 
evenwicht met de aangiftebereidheid van het publiek, dat wi l  zeggen gene- 
reert na enige tijd een aangiftedrempel. Deze aangiftedrempel geeft in zeke- 
re mate het vertrouwen weer dat het publiek heeft in de bereidheid en com- 
petentie van de politie o m  aangiften in behandeling te nemen. Was het tot 
voor kort zo dat de hoogte van de aangiftedrempel fluctueerde rondom een 
bepaalde waarde - een waarde die voor een aantal delicten vrij constant was 
en voor andere delicten langzaam afnam in een situatie waarin de politie ca- 
paciteit heeft ingeleverd, zal er een snelle daling van de aangiftedrempel op- 
treden. 

Deze daling zal het rechtstreeks gevolg zijn van een verhoging van de ver- 
baliseringsdrempel, die noodzakelijkerwijs moet plaatsvinden om tegemoet 
te komen aan de ontstane werkdruk. Nu kan het zijn dat de prioriteitenstel- 
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ling in taken zodanig plaatsvindt dat bepaalde delictsoorten een constante 
aandacht blijven genieten, maar dat zal dan tot  gevolg hebben dat de daling 
des te sneller verloopt voor andere delicten. Vooralsnog kan moeilijk wor- 
den aangegeven of op de behandeling van de kleine criminaliteit (waaraan 
in verhouding toch al weinig tijd besteed wordt) of de zwaardere criminali- 
teit zal worden bezuinigd. Een derde mogelijkheid is nog dat de z.g. slachtof- 
ferloze delicten minder aandacht zullen krijgen. Uiteindelijk zal er een meer 
stabiele situatie ontstaan als de verschillende drempels rondom hun nieuwe 
waste)) waarde zullen fluctueren. Zonder overdrijving Itan dan echter wor- 
den gesteld dat het vertrouwen van de bevolking in de competentie zal zijn 
afgenomen, waarmee een nieuwe dimensie is toegevoegd aan de scenario- 
beschrijving zoals die in bijlage 3 is gegeven. 

Rest nog te vermelden dat voor de bijzondere diensten binnen de Justitië- 
le Dienst, de afd. Bijzondere Wetten en de Vreemdelingendienst andere om- 
standigheden gelden. De Vreemdelingendienst zal - zeker in de grote steden 
- nauwelijks capaciteit kunnen inleveren, tenzij nog langere wachttijden 
worden geaccepteerd. Voor de afdeling Bijzondere Wetten geldt, dat de ge- 
volgen zich pas op langere termijn zullen manifesteren in een proces van 
normvervaging, als gevolg van een verminderde controle op de diverse ad- 
ministratief- en strafrechtelijke bepalingen die in de diverse vergunnings- en 
ontheffingssystemen zijn opgenomen. 

Beheersdienst 

Voor de beheersdienst kan worden volstaan met de constatering dat de 
gevolgen in eerste instantie intern voelbaar zullen zijn en zich pas op langere 
termijn ook extern zullen aandienen. Te voorzien valt dat de decentrale be- 
heersvorm van de gemeentepolitie in met name de kleinere korpsen nog 
meer onder druk zal komen te staan. De kleinere omvang van de organisatie 
maakt de ondersteuning van de executieve diensten in verhouding duur, zo- 
dat op straffe van kwaliteitsverlies en desintegratie gezocht moet worden 
naar mogelijkheden voor (in)formele samenwerking, zoals die zich in de 
laatste jaren in toenemende mate begint af te tekenen. Daarmee zal echter 
niet aan alle euvelen tegemoet gekomen kunnen worden, omdat bepaalde 
beheersfuncties zich niet lenen voor samenwerking in een gedecentraliseer- 
de structuur. Dit betekent dat de bedrijfsvoering in de korpsen uiteindelijk 
toch zal gaan kampen met kwaliteitsteruggang; juist in een situatie waarin 
toch al niet gesproken kan worden van een optimale afstemming van mana- 
gement en beheersfuncties. 

6.3. Algemene effecten 

Behalve de effecten die per dienstonderdeel kunnen worden beschreven 
dienen ook enkele meer algemene aspecten van een capaciteitsverminde- 
ring aandacht te krijgen. 

Allereerst betreft dat de leiding van de korpsen. Te verwachten valt dat de 
druk op de hogere niveaus nogal verschillende gevolgen Itan hebben. Dit 
kan betekenen, dat in bepaalde gevallen kwaliteitsverlies zal optreden als 
gevolg van individuele overbelasting. Tegelijkertijd ligt het voor de hand, 
dat bepaalde functies (stafbureau, subspecialisaties e.d.), die vooral de laat- 
ste jaren zijn gecreëerd, ten dele zullen worden opgeheven. 

Een belangrijk facet van het politiewerk, tot uiting komend via de te mobi- 
liseren Mobiele Eenheden (ME), is eveneens nog niet aan bod gekomen. De 
ME heeft zich de laatste jaren vrijwel hoofdzakelijk gemanifesteerd in situ- 
aties waar kan worden gesproken van grootschalig optreden. Juist dit groot- 
schalig optreden trekt een zware wissel op de bestaande organisatievorm 
van de politie, en de Koninklijke Marechaussee. Dit isvooral voelbaar ge- 
weest in de Algemene Dienst van de totale rijks- en gemeentepolitie en de 
Koninklijke Marechaussee die de laatste jaren in een zekere regelmaat hun 
normale functioneren verstoord zagen door ingrijpende bijstandsverlenin- 
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gen. Nu is aan de existentiële functie van de politie onlosmakelijk de nood- 
zaak verbonden o m  op onbepaalde tijden een extra potentie aan mankracht 
te mobiliseren. Deze extra capaciteit geeft in feite de ((rek)) van de organisa- 
tie weer. Het zal echter duidelijk zijn dat deze ((rek)) aan beperkingen gebon- 
den is. 

Als nu enerzijds geconstateerd kan worden dat er een zekere escalatie 
plaatsvindt in de relsituaties waarvoor de politie zich gesteld ziet en ander- 
zijds een escalatie heeft plaatsgevonden in de capaciteit die de politie op de 
been heeft gebracht tijdens de diverse gelegenheden. Als daartegenover het 
beeld van een capaciteitsvermindering wordt geplaatst, moet worden ge- 
constateerd dat deze grenzen nog veel eerder bereikt zullen worden. Dit be- 
tekent dat er een fundamentele heroriëntatie moet plaatsvinden met in ieder 
geval een vast gegeven: een kwantitiatief mindere inzet in geval van groot- 
schalig optreden. De externe gevolgen zullen variëren naar gelang het een 
((vriendelijke)) of ((onvriendelijke)) gebeurtenis betreft waarvoor ME-bijstand 
wordt ingeroepen. 

In geval van vriendelijke gebeurtenissen zullen de gevolgen beperkt blij- 
ven tot kwaliteitsverlies, dat wi l  zeggen minder verkeersgeleiding, minder 
afzetting etc.). Als het om ((onvriendelijke)) gebeurtenissen gaat zijn de gevol- 
gen moeilijker voorspelbaar, omdat veel afhangt van het zich voordoen van 
de noodzaak om de altijd aanwezige reservecapaciteit daadwerkelijk in te 
zetten. Als deze ((over-power)) niet meer kan worden opgebracht (hetgeen 
voorspelbaar is) betekent dit dat in eerste instantie naar buiten toe geen ver- 
schil zichtbaar is, maar dat dit verschil naar binnen toe des te meer voelbaar 
zal zijn. Het ontbreken van de zekerheid dat reservecapaciteit achter de hand 
gehouden wordt, kan het zelfvertrouwen van de ((front-line units)) aantasten 
en daarmee het geheel een grimmiger beeld geven. Niet uitgesloten moet 
worden geacht dat de betrokkenen zich eerder dan voorheen het geval zou 
zijn geweest, bedreigd gaan voelen. 

In dit verband kan tevens enige globale aandacht aan de Marechaussee 
besteed worden. Voor de uitoefening van de militaire politietaak geldt dat 
daarvoor ook terugtreding mogelijk is, waarbij mutadis mutandis vergelijk- 
bare effecten zullen optreden als bij de reguliere politie, met dien verstande 
dat voor de bevolking vaak de leden van de verschillende krijgsmachtonder- 
delen gelezen moet worden. Eveneens geldt dat de ((rek)) van de organisatie 
ten gunste van capaciteitsverlies duidelijk zal verminderen. Dit zal conse- 
quenties hebben voor de levering van bijstand aan de reguliere politie, on- 
der omstandigheden waarin het beroep op bijstand juist zal toenemen. 

Er zullen zich voorts algemene effecten voordoen op het terrein van de op- 
leiding. Inkrimping van mankracht zal zich daar zeer direct manifesteren in 
het opdrogen van de instroom van nieuw personeel, met als gevolg dat van 
de 9 primaire scholen er op z'n minst tijdelijk een aantal gesloten dient te 
worden. Sluiting is onvermijdelijk tenzij de vrijkomende capaciteit voor an- 
dere doeleinden wordt aangewend (education permanent). Een toenemen- 
de werkdruk valt moeilijk te rijmen met nieuwe aanvullende opleidingspro- 
gramma's. Een vergelijkbare redenering gaat op voor de andere opleidings- 
instituten (zoals de Nederlandse Politie Academie, de Verkeersschool, de Re- 
chercheschool, Kaderscholen etc.). 

6.4. Resumé 

In de uitoefening van de totale politiezorg zullen drie elkaar versterkende 
tendensen optreden, nl.: 
- van preventief naar repressief optreden 
- van pro-actief naar reactief optreden 
- van decentralisatie naar centralisatie. 
Met deze tendensen wordt een ontwikkeling omgebogen of sterker nog, 

teruggebogen, die de laatste jaren in zowel politieke als politiële kring werd 
gestimuleerd. Behalve dat capaciteitsvermindering zal leiden tot een gede- 
centraliseerde aanpak, waarin weinig gelegenheid bestaat o m  op situaties 
en incidenten te anticiperen, met als gevolg dat extern legitimiteitsverlies en 
vermindering van vertrouwen in de competentie van de politie zal optreden, 
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zal ook intern een aantal gevolgen merkbaar zijn. Het ligt voor de hand dat 
de arbeidssatisfactie zal afnemen tengevolge van een toegenomen werk- 
druk (mede als gevolg van de dreigende aantasting van de informele rechts- 
positie), terwijl uiteindelijk gevoelens van isolationisme niet denkbeeldig 
zullen zijn. 

6.5. Uitvoering 20% vermindering op meerjarencijfer 1985 

Hieronder volgt een lijst met kwantitatieve gegevens met betrekking tot 
de daadwerkelijke uitvoering van de -20%-variant. 

Voor GP geldt een meerjarencijfer van f 2 062,8 mln. 
Voor RP geldt een meerjarencijfer van f 1 231 ,O mln. 
Uitvoering 20% variant betekent voor de 
GP een vermindering met f 412,4 mln. en voor de RP een vermindering 

met f 246,2 mln. 

Aantallen Aantallen 
- 

G.P. R.P. G.P. R.P. 

Negatieve sterkte varianten 
A. - geen jaarlijkse uitbreiding 

personeelssterkte na 31-1 2-1981 
- salariskosten adspiranten 
- geen uitbreiding burgerpersoneel 
- inkr imping primaire opleidings- 

scholen (ontslag c.q. herplaatsing) 
- materiële Ikostenbesparing oplei- 

dingsscholen 
- besparing verplaatsingskosten 

Sub. totaal 

B. - geen vervanging van natuurl i jk 
personeelsverloop na 31-12-1981 

- salariskosten adspiranten 
- sluiting primaire opleidings- 

scholen (ontslag) 
- sluiting selectiecentrum (ontslag) 
- besparing verplaatsingskosten 

Sub. totaal 

C. - beperking bouwactiviteiten en 
verlaging jaarlijkse voorschotten 

D. - ontslag 

Totaal 
-- 

L (Pers. Ikosten ad f 6 1  052  + mater. 
Ikosten ad f 1 1  405) x 956  GP. 
(Pers. Ikosten ad f 6 4  9 3 8  + mater. 
kosten ad f 1 7  305) x 6 0 2  RP. 
' (Pers. Ikosten ad f 6 1  0 5 2  +mater. 
kosten ad f 3 000)x 2006 GP. 
(Pers. kosten ad f 6 4  9 3 8  + mater. 
kosten ad f 3000) x 783 RP. 

O m  de 20% variant van het meerjaren- 
cijfer 1985 te realiseren dient het restant 
ad f 146,4 mln. GP en f 92,8 mln. RP te 
worden gedeeld door  respectievelijk 
f 61 0 5 2  en f 6 4  938 personeelsl<osten en 
f 3000 materiële Ikosten o m  het aantal per- 
soneelsleden dat ontslagen moet worden te 
Ikunnen bepalen. 

Opmerking: Het verschil i n  materiële Ikosten 
zoals vermeld i n  ' en ' word t  verklaard 
doordat i n  geen rekening is gehouden met  
vaste kosten. 
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7. BELEIDSMAATREGELEN 

7.1. Het werkaanbod 

7.1 . l .  Vormgeving van de rechtsorde 

Huidige situatie 
Niet bekend is hoeveel wettelijke bepalingen (in materiële zin) er zijn, die 

door de politie te handhaven zijn. Een van de belangrijkste oorzaken van de- 
ze onbekendheid is gelegen in het aantal instanties, dat - binnen de grenzen 
van ieders bevoegdheden - in beginsel onbeperkt regels kan stellen, ter 
handhaving waarvan uiteindelijk de sterke arm kan worden gehanteerd. Er 
bestaat dan ook in feite op voorhand geen relatie tussen de capaciteit van de 
politie en de hoeveelheid door de politie te handhaven regels. De vraag of 
een nieuw te stellen regel, gelet op de capaciteit van de politie, ook te hand- 
haven zal zijn komt in het algemeen niet aan de orde, laat staan dat de wet- 
gever bij het uitvaardigen ervan de prioriteit voor wat betreft de handhaving 
ten opzichte van reeds bestaande regels aangeeft. Dat dit probleem tot op 
heden minder acuut was, komt omdat behalve het aantal regels ook de poli- 
tie in omvang toenam. 

Het ((ongestuurd~) toevoegen van nieuwe regels leidt in beginsel, bij gelijk- 
blijvende politiecapaciteit, tot een verminderde handhaving van het totale 
regelbestand. Het behoeft geen betoog, dat bij een vermindering van die ca- 
paciteit in dit opzicht een versterkt effect zal optreden. De afweging van het 
belang van iedere nieuwe norm tegen dat van andere, reeds bestaande nor- 
men behoort tot de verantwoordelijkheid van de wetgever. Deze zou dan 
ook de prioriteiten voor wat betreft de handhaving dienen te bepalen. Als 
gezegd schort het hieraan, voornamelijk als gevolg van het grote aantal, ver- 
schillende wetgevende instanties. 

Inzicht in de totale hoeveelheid door de politie te handhaven wettelijke re- 
gels, ontbreekt. De vraag, op de handhaving van welke regels de aandacht 
van de politie meer of minder gericht moet zijn, evalueert bij een toenemen- 
de schaarste aan politie tot de vraag welke regels wel en welke niet moeten 
worden gehandhaafd. Beantwoording van de vraag vereist een weging van 
het belang van iedere regel afzonderlijk en behoort dan ook tot de compe- 
tentie van de wetgever. In de praktijk is het beslissingsmoment echter goed- 
deels verlegd naar de executieve sfeer (officier van justitie, burgemeester, 
politie), waardoor verantwoordelijkheden (ongewild) zijn terecht gekomen 
waar ze niet horen. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
Iedere wetgevende instantie dient zich bij de voorbereiding van nieuwe 

wettelijke regels af te vragen, of het scheppen van de mogelijkheid tot uitein- 
delijke handhaving door de politie noodzakelijk is, en zo ja, wat daarvan de 
gevolgen zullen zijn voor de mate van handhaving van andere, reeds be- 
staande regels en hoe deze gevolgen door de uitvoerende instanties dienen 
te worden opgevangen. Hiertoe is het noodzakelijk een overzicht te verkrij- 
gen van de totale hoeveelheid wettelijke regels die door de politie te hand- 
haven zijn. 

Op basis van de uiteindelijke inventarisatie, die vervolgens steeds wordt 
geactualiseerd, zou periodiek en in onderlinge samenhang op de verschil- 
lende bestuursniveaus aan de orde moeten komen: 

1. aanpassing regelbestand (schrappen, vereenvoudigen, uniformeren); 
2. (gewenste) verhoging efficiency politie; 
3. (gewenste) wijziging sterkte politie (onderdelen). 

Vanzelfsprekend zal hierbij de beleidsruimte per bestuursniveau verschil- 
len; voor de rijksoverheid zijn de elementen 1 en 3 beheersbaar en vormt 2 
een gegeven; voor de gemeentelijke overheid zijn de elementen 1 en 2 be- 
heersbaar, en vormt 3 een gegeven. Elke overheid zou zich echter eerst op 
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de voor haar beheersbare factoren moeten richten, alvorens zich tot een an- 
dere overheid te wenden. Op rijksniveau zullen de Ministers van Binnen- 
landse Zaken en van Justitie, evenals nu alle verkeersmaatregelen, in de toe- 
komst ook overige wettelijke maatregelen stelselmatig en in een vroeg stadi- 
u m  van de voorbereiding moeten bezien op  organisatorische consequenties 
van de handhaving ervan. Hun bevindingen zouden in vorenbedoelde peri- 
odieke beschouwing kunnen worden meegenomen. 

7.1.2. Handhaving anders dan daadwerkelijk 

Huidige situatie 
Daadwerkelijke handhaving is slechts één van de instrumenten die de 

overheid ten dienste staan, om de rechtsorde te verwezenlijken en te hand- 
haven. Bovendien moeten repressieve en met name gewelddadige vormen 
van daadwerkelijke handhaving als uiterste middel worden gezien. Dit ver- 
eist een meewegen van het aspect rechtshandhaving bij de beleidsvoorbe- 
reiding. 

Op vele terreinen van overheidszorg wordt de politie daarentegen gecon- 
fronteerd met problemen van tweeërlei aard: 

a. Acitiviteiten die voor de burgers onaangenaamheden of dwang inhou- 
den worden door de beleidsbepalende instantie niet voldoende in het eigen 
beleid c.q. de eigen beleidsuitvoering meegenomen, maar worden in het al- 
gemeen ongeregeld overgelaten aan de politie. Voorbeelden: drugsproble- 
matiek, prostitutie, en hulp aan in geestelijke nood verkerende personen. 
Voorts achten gespecialiseerde beleidsuitvoerders (bij voorbeeld hulpverle- 
ners) het vanzelfsprekend, dat hun taak buiten de normale werkuren wordt 
overgenomen door de politie. 

b. Het beleid blijft achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen, c.q. be- 
paalde beleidsmaatregelen ondervinden harde tegenstand vanuit (groepen 
van) de bevolking. Voorbeelden: kraakproblematiek, collegegelden, abor- 
tusproblematiek, minderhedenproblematiek. De politie wordt opgescheept 
met de problemen. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
- het nemen van expliciete beslissingen over de verantwoordelijkheden 

voor bepaalde verrichtingen, daar waar behalve de politie ook andere over- 
heidsinstanties werkzaam zijn; 
- het meer betrekken van de politie bij de beleidsvoorbereiding door be- 

stuurlijke instanties (bij voorbeeld volksgezondheid). 
- het versterken van de signaleringsfunctie van de politie en het gelijktij- 

dig voorzien in goede ontvangst- en verwerkingsmogelijkheden voor de 
overige overheidsinstanties. Hiertoe zou de verslaglegging door de politie 
aan de bestuurlijl<e instanties kunnen worden uitgebreid in die zin, dat daar- 
in een opsomming wordt gegeven van gesignaleerde knelpunten en moge- 
lijke oplossingen. Op hun beurt zouden die instanties de verplichting dienen 
te hebben aan te geven tot welke beslissingen de aldus verstrekte gegevens 
leiden. 

7.1.3. Verantwoordelijkheden voor de rechtsorde; overheid en burger 

Huidige situatie 
Onzekerheid bestaat over de vraag in hoeverre de overheid verantwoorde- 

lijk is voor de rechtsorde, zoals de individuele burger deze ervaart. De stand- 
punten bewegen zich tussen de stelling dat de politie op elke vraag om servi- 
ce in actie dient te komen tot het standpunt dat de politie eigenlijk geen hulp- 
taken, doch alleen repressieve c.q. dwangtoepassende taken zou moeten 
verrichten. Op deze vraagstelling sluit aan de vraag welke verantwoordelijk- 
heden de burger zelf draagt c.q. zou moeten dragen. Er bestaat in beginsel 
voor de burger een grote vrijheid bij het beschermen van zijn persoon en 
goed. De politie mist echter in het algemeen de bevoegdheid bindende, 
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rechtens af te dwingen aanwijzingen te geven om in individuele gevallen tot 
het nemen van preventieve maatregelen over te gaan, met als gevolg, dat de 
politie nadien intensiever dan wellicht noodzakelijk zou zijn geweest moet 
optreden. 

Vanuit economisch gezichtspunt kan worden gesteld dat zich enerzijds af- 
wentelings- en anderzijds specialisatieprocessen voordoen. Er is sterk bezui- 
nigd op toezichthoudende functies van bij voorbeeld conducteurs, perron- 
beambten en winkelpersoneel, anderzijds zijn gespecialiseerde bewakings- 
diensten in het leven geroepen. Per saldo ziet de reguliere politie zich 
gesteld voor een groter aanbod van taken. Intussen mag niet uit het oog 
worden verloren dat afwenteling op de reguliere politie van bewakingstaken 
ook positieve kanten heeft. Voor het verdwijnen van particuliere bewaking 
treedt in de plaats een als regel gelijkmatiger, objectiever, beter te voorspel- 
len en voor democratische controle vatbaar optreden van het gezagshand- 
havend orgaan van de overheid. 

Daargelaten de hiervoor gemelde uitzondering dat de politie individuali- 
seerbaar optreedt ter bescherming van een aantoonbaar particulier belang, 
zijn de politiediensten een voorbeeld van collectieve goederen welke zich 
niet lenen voor privatisering. 

Wel kan worden gesteld dat het inkrimpen van het aantal personen met 
een toezichthoudende taak in het verleden niet altijd evenwichtig heeft 
plaatsgevonden. Als het aantal conducteurs in het openbaar vervoer af- 
neemt beneemt dit de lust aan de nog resterende conducteurs in de toe- 
komst nog werkzaamheden ((er bij te pakken)) die verband houden met het 
handhaven van de rechtsorde. Deze ontwikkeling leidt tot uitbreiding van de 
<cspoorwegpolitie)). 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
- De overheid dient in ruimere mate dan thans het geval is over de be- 

voegdheden te beschikken bindende aanwijzingen te geven in het preventie- 
ve vlak ter vermijding of vermindering van verstoring van de rechtsorde. 
- De politie treedt niet onmiddellijk op, springt niet in het gat dat anderen 

laten vallen en bouwt een hogere drempel in. Dit impliceert, dat het achter- 
wege blijven van optreden door (natuurlijke of rechts)personen die in rede- 
lijkheid geacht kunnen worden eerdertot ingrijpen te moeten overgaan, niet 
meer leidt tot overheidsoptreden, in elk geval niet tot optreden van de poli- 
tie. 
- Die kosten doorberekenen (=terug afwentelen), die direct aan het be- 

trokken particulier- of overheidsbelang kunnen worden gerelateerd. Lande- 
lijke richtlijnen op dit stuk zijn denkbaar, (bij voorbeeld transportbegeleiding, 
kermissen, bescherming burgerluchtvaart, informatieverschaffing aan ver- 
zekeraars over verkeersschade). Indicatief is, dat de begeleiding van sport- 
evenementen de rijkspolitie per jaar 2500 mandagen kost (voetbalwedstrij- 
den daar niet onder begrepen). 
- Door regelgeving, aanwijzingen en terughoudend optreden van de poli- 

tie meer inhoud geven aan het houden van toezicht door anderen dan de po- 
litie. 

7.1.4. Taakverdeling 

Huidige situatie 
Naast de politie is er een grote hoeveelheid diensten met bijzondere be- 

voegdheden. Het gaat om ruim 40 verschillende opsporingsdiensten, waar- 
bi j ongeveer 5000 ambtenaren betrokken zijn. Daarnaast zijn er nog andere 
diensten met orde handhavende taken. Een onderzoek naar de werkterrei- 
nen der onderscheidene opsporingsdiensten heeft niet of nauwelijks plaats- 
gevonden. Zie voor het terrein van de Economische Delicten het rapport van 
de werkgroep Vriesema. 

Het totaal der bijzondere opsporingsdiensten overziende onstaat een 
beeld dat wordt gekenmerkt door gebrek aan doelgerichtheid, uniformiteit, 
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coördinatie en communicatie. Het gevolg is dat de politie de ((witte plekken)) 
moet invullen en dat de taakverlichtende werking van de bijzondere opspo- 
ringsdiensten illusoir wordt. Van taakverlichting is slechts sprake indien de 
gespecialiseerde dienst landelijk dekkend, consistent in plaats en tijd op- 
treedt. 

Een ander gevolg van het gesignaleerde gebrek aan samenhang is dat de 
bijzondere dienst zijn specifieke terrein verlaat, zodat het moeilijker wordt de 
werkzaamheden van de bijzondere dienst en reguliere politie op elkaar af te 
stemmen. Voor de vraag onder welke omstandigheden een gespecialiseer- 
de dienst in stand te houden, meent de werkgroep dat er slechts dan aanlei- 
ding is een dergelijke dienst te creëren of i n  stand te houden indien sprake is 
van de noodzaak specifieke, moeilijk te verwerven of te behouden kennis of 
hulpmiddelen aan te wenden, kennis of hulpmiddelen waarvan de reguliere 
politie zich in redelijkheid niet kan voorzien, en dat dan nog slechts in die ge- 
vallen dat er een nauwe relatie bestaat tussen beleid en uitvoering. 

Beleidsmaatregelen 
- Het in kaart brengen van bijzondere opsporingsdiensten; 
- gevolgd door een onderzoek naar het bestaansrecht van deze diensten; 
- gegeven een bijzondere dienst zullen er steeds waarborgen moeten zijn 

voor nauwe samenwerking en communicatie met de reguliere politie. Bij het 
afstemmen van overleg zou men moeten zoeken naar een niet te klein plat- 
form. Hierbij dienen plannen te worden ontwikkeld teneinde het beschikbare 
potentieel op de gesignaleerde knelpunten c.q. te bereiken doelen af te 
stemmen. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan het voorkomen van 
overlapping enerzijds en aan het vermijden van witte plekken anderzijds. 

7.2. Verwerking 

7.2.1. Informele rechtspositie 

Huidige situatie 
Naast de formele rechtspositie is een informele rechtspositie ontstaan, die 

door de jarenlange toepassing veelal door de betrokkenen wordt be- 
schouwd als een ((verworven recht)), waarbij echter lokale verschillen be- 
staan. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
De voor heroverweging in aanmerking komende toepassingen kunnen 

worden onderscheiden in een tweetal categorieën: 

a. Wijziging informele rechtsposititie 

1. Lunchtijd als diensttijd 
De Nederlandse politie beschouwt de lunchtijd veelal als diensttijd. Dit is 

verklaarbaar omdat de politie een continubedrijf is. Wenselijk is, deze rege- 
ling slechts toe te passen op die politie-ambtenaren die feitelijk in continu- 
dienst werken. 

2. Opstelling dienstroosters 
In een aantal korpsen wordt de planning voor de surveilIancedienst opge- 

steld op grond van de regel ((twee uur op -één uur af)). Deze regel stamt uit 
de periode dat verbindingsmiddelen schaars waren en het personeel toch 
onder bereik diende te zijn in verband met eventualiteiten. Nu deze bezwa- 
ren niet meer opgaan zou bij de roostersamenstelling kunnen worden uitge- 
gaan van een groter aantal uren daadwerkelijke surveillancedienst. 

3. Dienstuitvoering 
In afwijking van de algemene rijksregeling is voor een deel van de politie- 

ambtenaren een diensttelefoonaansluiting, met volledige vergoeding, be- 
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schikbaar. Uitgezonderd enkele categorieën (recherche, ME, arrestatieteams, 
Bijzondere Bijstandseenheden), kunnen deze aansluitingen worden opgehe- 
ven, hetgeen de bereikbaarheid van de politie in beperkte mate zal doen te- 
ruglopen. 

b. Strikte toepassing formele rechtspositie 

1. Onregelmatigheidstoelage 
Strikte toepassing van de regeling onregelmatigheidstoelage. Inhoudelijk 

wordt deze regeling bekeken door de werkgroep Heroverweging Arbeids- 
voorwaarden Collectieve sector (HAC). Dit geldt ook voor het optrekken van 
de flo-datum en de uitkering van gratificaties bij ambtsjubilea. De werkgroep 
Sterktebeleid Politie heeft zich beperkt tot de volumeaspecten; zie bijlage 4. 

2. Reistijd als diensttijd 
Binnen de Nederlandse politie wordt, in afwijking van de formele regels, 

tijd gespendeerd aan een dienstreis, voor zover het normale aantal dagelijk- 
se uren (3) te boven gaand, beschouwd als dienst. Dit geeft dan aanleiding 
tot (soms) verdere vergoedingen als overwerk en verschuivingen in het 
dienstrooster. Voorgesteld wordt aansluiting te zoeken bij het voor het ove- 
rige overheidspersoneel te voeren beleid en deze reistijd voortaan niet meer 
volledig te vergoeden als diensttijd. 

3. Faciliteitenregelingen 
Inventarisatie van de faciliteiten, die in diensttijd aan het politiepersoneel 

ter beschikking staan in de sfeer van muziek, sport, verenigingsactiviteiten 
etc. 

7.2.2. Inzet burgerpersoneel 

Huidige situatie 
In de sterkte van de politie is zowel politie- als burgerpersoneel opgeno- 

men. In aantallen: stand 31 december 1980. 
Gemeentepolitie: 18 980 politie en 3 350 burgerambtenaren 
Rijkspolitie: 10 609 politie en 2 335 burgerambtenaren 
Kon.Marechaussee: 4 130 militairen en 120 burgerambtenaren 

Als gevolg van de geslotenheid van de politie-organisatie in het verleden 
en de daarmede samenhangende neiging alle voorkomende werkzaam- 
heden te laten verrichten door personeel in politierang is de inzet van de 
burgerambtenaren vooralsnog gering geweest en veelal beperkt gebleven 
tot ondergeschikte functies in de lagere rangen. Zulks ondanks het feit dat de 
politie-ambtenaar gemiddeld een duurdere kracht is dan zijn burgercollega. 
Zo verricht thans nog een groot aantal personeelsleden in politierang werk- 
zaamheden waarvoor in feite burgerambtenaren beter gekwalificeerd zijn, 
bi j  voorbeeld gezien hun opleiding op een specifiek terrein. Te noemen zijn: 
technische functies (technisch controleur, materieelbeheer en -voorziening), 
administratieve functies (planning, financiën, personeelsbeleid en -beheer), 
leidinggevende functies (met name op beheersterrein), functies in oplei- 
dingssfeer (docenten), functies met betrekking tot voorlichting, huisvesting, 
meldkamers, parketwacht en poolvorming typisten. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
De in gang zijnde vervanging van politieambtenaren door burgerambte- 

naren binnen de Nederlandse politie voortzetten. Het instromen van op uit- 
eenlopend terrein geschoolden leidt tot verbreiding van know-how binnen 
de politieorganisatie. 
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7.2.3. De verhouding management/executieve dienst 

Huidige situatie 
De politie-organisatie kenmerkt zich door een hiërarchische organisatie- 

structuur, waarin bovendien vrij algemeen de koppeling van rang en functie 
gehanteerd wordt. Dit betekent dat aan elke hogere rang een functie op ho- 
ger leidinggevend niveau gekoppeld is. Een en ander brengt met zich mee, 
dat politieambtenaren op de onderscheidene leidinggevende niveaus niet of 
nauwelijks deelnemen aan het executieve politiewerk. Hierbij komt nog dat 
de laatste jaren de sterktevergoeding voor een belangrijk deel ten goede is 
gekomen aan onderdelen met een interne doelstelling (beheersstaf). 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
Het meer betrekken van leidinggevende functionarissen bij het executieve 

werk, mede door het loskoppelen van rang en functie. Daarvoor is nodig een 
aangepast systeem van functiewaardering. 

7.2.4. Materieel 

Huidige situatie 
Door onderling afwijkende voorschriften, de geslotenheid van de politie- 

organisatie en de geringe betrokkenheid van (burger-)deskundigen bij de 
bedrijfsvoering wordt het materieelbeleid en -beheer gekenmerkt door een 
zekere mate van ((hobbyisme)), waarbij opvalt dat nauwelijks sprake is van 
uitwisseling van gegevens enlof afstemming tussen de korpsen. Van een 
verplichting tot standaardisatie is geen sprake laat staan van een systemati- 
serende ontwikkeling van gebruikerseisen voor alle politiële uitrusting. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
- In algemene zin kunnen de bevoegdheden tot het geven van voorschrif- 

ten ten aanzien van de politiële uitrusting veel ingrijpender worden toege- 
past dan tot nu toe het geval was. Dit kan leiden tot  een efficiënter gebruik 
van de in den lande aanwezige know-how en ervaring en een veel gecoördi- 
neerder toepassing van maatregelen op het gehele gebied van de politiële 
uitrusting: niet alleen bewapening en kleding, maar ook verbindingen, zoals 
een politie-datacommunicatienet, beveiliging, voertuigen, automatisering, 
gebouwen, terreinen en andere voorzieningen. 
- Zowel uit het parlement als uit de politiepraktijk komt een groeiende 

aandrang tot harmonisatie, standaardisatie en zelfs uniformering van de 
materiële voorzieningen bij de politie. Harmonisatie en standaardisatie zijn 
mogelijk door het geven van min of meer stringente richtlijnen. Uniforme- 
ring is vrijwel uitsluitend te realiseren door het aanschaffings- en toedelings- 
beleid geheel naar het rijksniveau te tillen. 

7.2.5. Structuur bovenbouw 

Huidige situatie 
In de huidige beheersstructuur zijn er gemeentelijke politiekorpsen -va- 

riërend in grootte van 37 tot  31 98 hoofden - in 141 van de 808 gemeenten. In 
de overige gemeenten worden de politietaken uitgeoefend door het Korps 
Rijkspolitie. Daarnaast worden nog een aantal politietaken uitgeoefend door 
het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Het is duidelijk, dat dit gecompli- 
ceerde beheerskader zowel de voordelen van de kleine schaal als die van de 
grotere schaal niet optimaal in zich draagt. Er zijn samenwerkingsregelingen 
in  ontwikkeling, die 
- de uitoefening van politietaken versoepelen (extern gericht) 
- de politiële procedures versoepelen (internlextern gericht) 
- het beheer (personele en materiële voorziening) versoepelen 

(intern gericht). 
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De Basisregeling regionale samenwerking politie van 1979 geeft een 
structuur, waarin samenwerkingsregelingen kunnen worden opgenomen. 
Een sterkere coördinatie en een nauwere afstemming van de algemene 
structurerende maatregelen ten aanzien van de politie kunnen betere voor- 
waarden scheppen voor kostenbesparende invloeden van de zijde van de 
rijksoverheid. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
- In afwachting van de invoering van een nieuwe Politiewet kan een stop- 

wetje de overgang van Rijks- naar gemeentepolitie indien een gemeente de 
grens van de 25 000 inwoners overschrijdt, beperken. Elke overgang gaat 
met niet geringe kosten gepaard. Door dergelijke overgangen op te schorten 
tot invoering van de nieuwe Politiewet vallen deze kosten weg. 
- De reeds bestaande Basisregeling regionale samenwerking politie kan 

versterkt worden toegepast, waardoor de al aanwezige grotere capaciteit 
(grotere relatieve sterkte) van de zogenaamde kernkorpsenldistricten effi- 
ciënter kan worden aangewend. Bij elke nieuwe samenwerkingsregeling 
worden taken en bevoegdheden aan de Provinciale Begeleidingsorganen en 
Provinciale Politiecommissie toegedeeld en de sturingsbevoegdheden van 
het Rijkversterk (al was het alleen al door de regelgeving). 

7.2.6. Structuur onderbouw 

Huidige situatie 
Tot op heden is op rijksniveau -zeker waar het de gemeentepolitie betreft 

-volstaan met het scheppen van voorwaarden om ontwikkelingen in organi- 
satie en bedrijfsvoering mogelijk te maken. De vraag rijst daarbij waar die 
ontwikkelingen toe leiden. De ervaringen tonen helaas aan, dat heel andere 
effecten worden bereikt dan de beoogde. Dit blijkt onder meer uit gegevens 
over (zie bijlage 4) 
- de relatieve verdeling van de sterkte in dienstonderdelen in een aantal 

korpsen in de jaren 1971,1975 en 1980 
- de relatieve verdeling van de sterkte in rangen aan de hand van de 

sterkte en formatiebeschikkingen 1970 en 1980 
- de korpsorganisaties in  korpsen met respectievelijk70,117 en 307 man. 

Een zekere mate van despecialisatie heeft zich alleen nog maar geopen- 
baard op verkeersgebied. Het aantal administratieve en technische ambte- 
naren is wat toegenomen, maar op vele - met name zwaardere - posten 
waar niet noodzakelijkerwijze een politieman behoeft te zitten treft men deze 
nog steeds aan (met name in de beheersdienst). Veel kaderleden zijn achter 
bureaus terechtgekomen en komen daar nooit of zelden meer achter van- 
daan. Het aantal uitvoerende politiefunctionarissen (vooral agenten en 
hoofdagentenlwachtmeesters) is in verhouding teruggelopen. In de hogere 
rangen ontstond een zekere opeenhoping in de meer bijzondere en stafon- 
derdelen. Een en ander kan worden gezien als een teruggang in capaciteit 
van de politiële taakuitvoering en van de directe leiding aan die uitvoering. 
Een verhoging van de efficiency van het politie-apparaat kan worden bereikt 
door stringentere richtlijnen voor de inrichting, de dienstopzet en de werk- 
wijze van de politiekorpsen ook naar de onderdelen toe. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
- Bij de vaststelling van de sterkte en de rangindeling van de politie kun- 

nen de diverse politierangen en met name de onderscheiden burgerrangen 
specifieker worden aangegeven. De administratieve en technische functies 
zijn tot nu toe zeer globaal aangegeven. Beleidsuitgangspunt daarbij is, dat 
op alle functies waar niet beslist een ambtenaar in een politierang nodig is, 
administratieve dan wel technische ambtenaren worden ingezet. 
- Gestreefd moet worden naar de inzet van meer kader en hogere ambte- 

naren bij de externe taakuitvoering. Hiervoor is meer nodig dan alleen de 
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stringente toepassing van de voorschriften voor sterkte en formatie. Hier- 
voor zullen op rijksniveau meer beleidsuitspraken ten aanzien van de politië- 
le organisatie en bedrijfsvoering nodig zijn. Aanzetten hiervoor zijn te vin- 
den in de beleidsontwikltelingen op het gebied van de recherchediensten, de 
vreemdelingendiensten en de mobiele eenheden. 
- In aansluiting op het voorgaande kan het bereiken van de gestelde be- 

leidsdoelen ten aanzien van de politiële organisatie en bedrijfsvoering wor- 
den bevorderd door het creëren van sturingsmechanismen en controlemo- 
gelijkheden op rijksniveau. Met name sturingsmechanismen zijn in te voe- 
ren dan wel uit te breiden op basis van de bestaande specifieke regelgeven- 
de bevoegdheden ten aanzien van de uitrusting en de inrichting van de poli- 
tie. Resultaten zijn niet op korte termijn te verwachten. Niemand zit te wach- 
ten op toezicht van het Rijk op de interne organisatie en bedrijfsvoering van 
de politie. Aangezien het Rijk de koorden van de beurs in handen heeft zou 
het ook bepaalde eisen kunnen stellen aan de efficiency van de interne orga- 
nisatie en bedrijfsvoering van de politiekorpsen. 
- De gegroeide koppeling van rang en functie bij de politie moet worden 

tenietgedaan ten einde de doorslaggevende invloed van de hiërarchische 
rangopbouw bij de organisatorische vormgeving en de bedrijfsvoering van 
de politie te kunnen doorbreken. Dit is een belangrijke voorwaarde om de 
mogelijkheden voor efficiëntere werkwijze te vergroten. 
- De bestaande ver voortgeschreden compartimentering van de onderde- 

len van politiekorpsen moet worden doorbroken. Daar waar een horizontale 
integratie van diensten en onderdelen zich begint af te tekenen moet deze 
met kracht worden bevorderd. Specialisatie dient alleen plaats te vinden, 
waar deze uit een oogpunt van noodzakelijke verdieping van kennis en vaar- 
digheden op bepaalde deelterreinen onvermijdelijk is. Te vaak wordt bij de 
politie de noodzaak tot taakverdeling vertaald in uitsplitsing van deeltaken, 
die -zo leert de praktijk - snel de vorm van groeiende specialisatie aan- 
neemt. Dit heeft helaas tot veel verkokering geleid met een afnemende aan- 
dacht voor de algemene taakstelling van de politie: het specialisme wordt 
doel op zich. 

7.2.7. Procedures 

Huidige situatie 
De van de politie verwachte zorgvuldigheid leidt tot  een waar oerwoud 

van procedures, waarin een groeiend aandeel van het beschikbare potenti- 
eel wordt opgeslokt. Vele aanzetten tot vereenvoudiging van procedures en 
met name pogingen tot het verwijderen van verouderde elementen lopen op 
niets uit, omdat het vaak moeilijk is de oorspronkelijke redenen voor de sa- 
menstellende delen aan te geven. De invloed van de rijksoverheid op de po- 
litiële bedrijfsvoering is tot op heden eerder een complicerende dan een sa- 
nerende. Daarom moet de van regeringswege op de politie afkomende 
stroom van directieven en aanbevelingen worden gekanaliseerd en waar 
mogelijk gestroomlijnd en geschoond. Enerzijds moet worden gewaakt te- 
gen het gemakshalve afwentelen van zaken op de politie; anderzijds dient 
reeds in het voorbereidend stadium van overheidsmaatregelen te worden 
ingeschat, wat de invloed daarvan op de politiële dienstuitvoering zal zijn. In 
overleg tussen beheer, gezag en politie dient actief te worden gestreefd naar 
modernisering van procedures (inclusief stroomlijning en schoning). 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
- Een onverbrekelijke voorwaarde voor het terugdringen van het voort- 

woekeren van procedures binnen de politie is het hebben van inzicht in de 
bestaande aanwijzingen, voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen, die in- 
vloed hebben op de politiële organisatie en bedrijfsvoering met name in ter- 
men van de daarmee gepaard gaande procedures. Op zijn minst is dit nodig 
voor zover het de effecten van maatregelen van rijkswege betreft. Het ver- 
krijgen van inzicht in de politiële procedures op rijksniveau en het verschaf- 
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fen van dit inzicht aan de lokale en provinciale (regionale) niveaus zal op zich 
een zekere sanerende werking hebben. Op rijksniveau mag worden ver- 
wacht, dat dit inzicht leidt tot een zorgvuldige overweging van voorgeno- 
men maatregelen, die consequenties hebben voor de politiële bedrijfsvoe- 
ring, en tot een zorgvuldige afweging van het totale pakket van maatregelen 
van rijkswege, die een zekere mate van politieel optreden ter uitvoering of 
ondersteuning daarvan veronderstellen. Dit kan ertoe leiden, dat de invloed 
van de rijksoverheid op de politiële procedures en daarmee op het beheer 
meer sanerend dan complicerend wordt. 
- Een grotere invloed op de gewenste voortdurende vereenvoudiging 

van politiële procedures, die noodzakelijk is om de prioriteit te kunnen blij- 
ven leggen op de primaire taakuitvoering ten opzichte van de ondersteunen- 
de bedrijfsvoering, is mogelijk door toetsing op rijksniveau van voorgeno- 
men maatregelen en bestaande maatregelen aan het bovengenoemde mo- 
del van politiële procedures. Een zekere stroomlijning van de politiële be- 
leidsplannen en jaarverslagen is nodig om tot een voldoende mate van ver- 
werkbaarheid te komen. De toetsing door het Rijk van eigen maatregelen zal 
inhoudelijk moeten zijn, de toetsing van maatregelen, lagere bestuurorga- 
nen eerder marginaal, dus hoofdzakelijk gericht op het zichtbaar maken van 
de conseqenties en de eventuele strijdigheid met de maatregelen van rijks- 
wege. De noodzakelijke gelijkwaardige dialoog tussen de verschillende 
overheden zal moeizaam tot stand komen en pas zeer geleidelijk tot zichtba- 
re resultaten leiden in de zin van voortdurende vereenvoudiging, stroomlij- 
ning en sanering van politiële procedures. Als dit effect echter niet wordt be- 
reikt zal de prioriteit van de extern gerichte politiële taakuitvoering onder 
druk blijven staan van de intern gerichte procedures. 

7.3. Besturing 

7.3.1. Extern 

Huidige situatie 
De indruk bestaat dat de politie momenteel haar eigen richting bepaalt en 

dat beleid als reactie op het functioneren van de politie tot stand komt. 
Voorts is zonder dat daar sturing vanuit het gezag aan is gegeven de politie 
mede op het hulpverleningsvlak in de ruimste zin van het woord een duide- 
lijke rol gaan spelen (permanente aanwezigheid). Een probleem is, dat het 
openbaar ministerie, de politie en de burger elk voor zich andere prioriteiten 
stellen. Dit wordt thans als onbevredigend ervaren en daardoor zal de nood- 
zaak prioriteiten te stellen des te sterker worden naarmate de beschikbare 
mankracht en middelen afnemen. Op veel plaatsen functioneert het drie- 
hoeksoverleg tussen openbaar ministerie, burgemeester en politie. Dit drie- 
hoeksoverleg geschiedt echter veel op ad hoc basis. Van een beleidsplan om 
de noodzakelijk door de politie te verrichten werkzaamheden en de capaci- 
teit van de politie op elkaar af te stemmen is nog pas in beperkte mate spra- 
ke. Naar de effecten van het politie-optreden is tot nog toe nauwelijks onder- 
zoek gedaan. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
Er dienen voorwaarden geschapen te worden voor een goede signaal- 

functie van de politie zodat het gezag (openbaar ministerie en bestuur) rich- 
ting kan geven aan de activiteiten van de politie. Tevens dient van de zijde 
van het gezag uitleg gegeven te worden aan de politie wat de beweegrede- 
nen zijn voor een bepaald besluit. Om een en ander te verwezenlijken dient 
het driehoeksoverleg gestimuleerd en ten slotte geïnstitutionaliseerd te wor- 
den. In het driehoeksoverleg dienen in overleg tussen openbaar ministerie 
en bestuur, rekening houdende met de capaciteit van het lokale politie-appa- 
raat, duidelijk prioriteiten gesteld te worden. De prioriteitsstelling in het 
driehoeksoverleg dient uit te monden in een beleidsplan aan de hand waar- 
van het politie-optreden kan worden gestuurd. Om tot een beleidsplan te ko- 
men is het essentieel systematisch gegevens te verzamelen en te analyseren 
en onderzoek te verrichten. Dit onderzoek zou zich in het bijzonder moeten 
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richten op breekpunten in de maatschappelijke reacties ten gevolge van ver- 
meerdering of vermindering van politie-inzet. De aldus verkregen gegevens 
dienen te worden verwerkt en geoperationaliseerd met behulp van een ge- 
integreerd - geautomatiseerd - informatiesysteem. 

Er dienen voorwaarden geschapen te worden voor een goede signaal- 
functie van de politie zodat het gezag (openbaar ministerie en bestuur) rich- 
ting kan geven aan de activiteiten van de politie. 

7.3.2. Intern 

Huidige situatie 
De politie-organisatie is een frontline-organisatie. Kenmerken hiervoor 

zijn: 
- onvoorwaardelijk toekennen van bevoegdheden aan de uitvoerende 

politieman 
- direct contact met de burgerij 
- ingrijpen in  de persoonlijke levenssfeer 
- publiciteitsgevoeligheid 
- 24-uurs (c0ntinu)bedrijf. 

De korpsleiding geeft als regel te abstracte directieven, zodat de man of 
vrouw aan de basis daaraan zelf een vertaling moet geven om die directie- 
ven werkbaar te maken. Dit wordt nog versterkt door een grote beslissings- 
vrijheid van de politie op straat en doordat in het algemeen het kader dienst 
doet in het bureau en veelal uit rapporten kennis neemt van de situatie en 
problemen op straat. Deze kennis is ontoereikend o m  behoorlijk leiding te 
geven aan het politiewerk op straat. 

Te overwegen beleidsmaatregelen 
- In de praktijk moet een klimaat ontstaan, waarin de afstemming van het 

feitelijke optreden op de directieven voortdurend plaatsvindt. Dit leidt tot 
een andere wijze van functioneren en met name tot een minder grote af- 
stand tussen top en basis. 
- In dit proces van veranderingen dient een andere wijze van samenwer- 

ken tot stand te komen. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen hori- 
zontale en verticale samenwerking. Wat betreft de horizontale samenwer- 
king wordt onderkend dat door verbijzondering van taken een aantal eiland- 
jes of compartimenten in de organisatie zijn ontstaan. Een integratie in de 
uitvoering is nodig (bij voorbeeld: een fraudezaak kan worden behandeld 
door enkele fraudedeskundigen aangevuld met rechercheurs en personeel 
van de algemene dienst). 

Wat betreft de verticale samenwerking dient te worden gestreefd naar een 
verbreding van het functioneren in die zin dat van een directievenstroom 
van boven naar beneden en een rapportagestroom van beneden naar boven 
wordt gekomen tot een werkelijke samenwerking tussen basis, kader en ho- 
gere leiding. Erkend dient te worden dat beïnvloeding door de rijksoverheid 
hier slechts in geringe mate mogelijk is. 

7.4. Kwantificering van de voorgestelde beleidsmaatregelen 

De weergegeven cijfers geven geen indicatie voor uitvoerbaarheid (zie 
schema drie, paragraaf 4). Zij kunnen niet als vaststaand, voor generlei dis- 
cussie vatbaar, worden beschouwd. Realisatie van de bezuinigingen be- 
hoort te worden afgewogen tegen eventuele vermindering van het stabilise- 
rende vermogen van de politie in de samenleving (zie paragraaf 3). Voorts is 
het nodig inzicht te hebben in situaties in vergelijkbare organisaties, terwijl 
ook de mogelijkheid tot feitelijke effectuering voldoende moet zijn onder- 
kend (zie paragraaf 8). Het verdient aanbeveling de stem van het veld te ho- 
ren (zie paragraaf l ). 

De ramingen zijn gebaseerd op tentatieve aannamen. Zij hebben geen pre- 
tentie van exactheid, maar geven de orde van grootte van de veronderstelde 
mogelijkheden weer. 
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Aantallen mln. gulden 
- -- 

G P R P G P R P 

Het werkaanbod 

l .l. Vormgeving van de rechtsorde - 

1.2. Handhaving anders dan daadwerke- 
l i jk  - 

1.3. Verantwoordelijkheid voor de rechts- 
orde, overheid en burger 

1.4. Taakverdeling reguliere politie 
bijzondere opsporingsdiensten - 

Verwerking 

2.1. Personeel 
1. Maaltijden niet in diensttijd 1448' 
2. Opstelling dienstroosters 505' 
3. Dienst uitvoering (invoering é h -  

manssurveillance) 1610' 
4. Dienst-telefoonaansluitingen 
5. Reistijd als diensttijd 
6. 0nregelmatigheidstoelage2 
7. Faciliteitenregeling 
8. Meer burgers in  bepaalde functies 

2.2. Materieel 
Voertuigen 
- inruilwaarde aanwenden bij 

aankoop (meer opbrengst) 
Verstrekking kleding naar behoefte 
Concentratielstandaardisatie 
fotolaboratoria, reprografie, etc. 
D o o N o ~ ~ ~ ~  catering 
Inschakelen schoonmaakbedrijven, 
per procent besparing 
Samenvoeging kaderscholen, 
verkeersscholen, ME-opleid. 
Verbetering overlegstructuren 
Niveau verhoging door middel van 
appl. cursussen 

2.3. Structuur bovenbouw 

2.4. Structuur onderbouw 

2.5. Procedures 

Besturing 

3.1. Extern; verbetering informatie 

3.2. Intern; verbetering overlegsituaties 

' Geraamd zijn de maximaal te bezuini- 
gen aantallen personeel b i j  strikte door- 
voering van de voorgestelde maatregelen. 
De bijbehorende bedragen geven dan ook 
de maximaal mogelijke bezuiniging weer. 
Om d i t  speciale karakter aan te duiden zijn 
de desbetreffende bedragen tussen haakjes 
geplaatst. Voor realisering van de bezuini- 
gingen is het nodig personeel te ontslaan, 
o f  het natuurlijk verloop niet aan te vullen, 
o f  de geraamde uitbreiding van de sterkte 
niet te effectueren. Voor een inzicht in de 
omvang van de diverse mogelijkheden zij 
verwezen naar de uitvoering van de onge- 
stuurde -20%-variant. 

Oneigenlijke toepassing rechtspositie- 
regeling. 
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8.3. Taxaties 

De vraag of en in welke mate de politie met mindertoe kan is niet in de 
laatste plaats een taxatieprobleem. Een aantal nu nog onzekere factoren 
moet worden ingeschat: 
- de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen, 
- de verwachte veranderbaarheid van de politie-organisatie, 
- de verwachte effecten op het publiek en groepen daarin. 

- De verwachte maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor de politie 

Voor een weergave van een aantal maatschappelijke trends zij verwezen 
naar par. 5.2. Duidelijk is dat degenen die verwachten dat een aantal trends 
die het werkaanbod van de politie bepalen vanzelf neerwaarts zullen afbui- 
gen, of gericht af te buigen zijn, makkelijker tot  de conclusie komen dat be- 
zuinigen verstandig is, dan degenen die het omgekeerde aannemen. Gesteld 
kan worden dat - gemeten naar de huidige toestand - de verwerking van het 
werkaanbod door recherche en vreemdelingendienst de grens van geloof- 
waardigheid heeft bereikt. Ook is duidelijk dat de capaciteit, nodig voor 
grootschalig optreden, bepaald onder druk staat. Een minder onafwendbare 
toeneming van werkaanbod doet zich voor bij de hulp- en noodhulptaak. 
Ten aanzien van de algemene en bijzondere preventieve taken is de toege- 
nomen druk minder duidelijk. Wel moet daarbil.in beschouwing worden ge- 
nomen dat het hier ingezette personeel op afroep beschikbaar is voor ande- 
re taken en daarmee voor een belangrijk gedeelte de beschikbaarheid van de 
politie bepaalt. 

- De veranderbaarheid van de organisatie 

Met name de formulering van beleidsmaatregelen gericht op de politie-or- 
ganisatie en daarvan meer in het bijzonder de beëindiging van een aantal 
gebruiken in de rechtspositionele sfeer zouden herbezinning op het functio- 
neren van de organisatie kunnen vereisen. Daarbij zij wel gewaarschuwd 
voor optische vertekening: alleen een individueel gericht tijdsbestedingson- 
derzoek, gelijktijdig uitgevoerd met gelijksoortige onderzoeken in andere or- 
ganisaties, kan een objectief licht op deze zaak werpen. 

Afgezien van de mogelijkheden, die er in feite zullen blijken te zijn is een 
andere vraag in welk tempo de organisatie zich aan de nieuwe regels zal 
aanpassen. Volstaan met een simpel decreet zou de problemen al te eenvou- 
dig afwentelen op beheerders en management. Het management zal toch al 
onder druk komen te staan indien dit de contacten met andere opsporings- 
en bestuursdiensten, het bestuur, het gezag en de uitvoerende ambtenaren 
moet uitbreiden. Uit de 20%-exercitie zijn overigens indicaties af te leiden 
dat dit niet zonder meer tot versterking van het management behoeft te lei- 
den. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het veranderen van orga- 
nisaties moeilijk is en ti jd en vasthoudendheid vergt. 

- De effecten op politie en publiek 

Een en andermaal is in de vorige paragrafen aan de orde gekomen hoe 
complex de verhouding tussen de politie en publiek is. 

In bijlage 3 is een aantal scenario's uitgewerkt die waarschijnlijke wijzigin- 
gen in die verhoudingen aangeven bij vermindering van capaciteit. Dat een 
niet geheim te  houden bezuinigingsoperatie het vertrouwen van de burger 
zal doen afnemen ligt in de rede te meer daar zo'n operatie toch wel ten kos- 
te van de als positief ervaren assistentie en hulpactiviteiten zal gaan, zonder 
dat er in de als minder positief beleefde criminaliteitsbestrijding veel verbe- 
tert. De mate waarin het vertrouwen zal afnemen en de mate waarin gewen- 
ning aan de nieuwe situatie zal optreden is niet aan te geven. 
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8.4. Politieke keuze 

8.4.1. Richting 

Heroverweging van het sterktebeleid politie kan slechts met vrucht ge- 
schieden indien men de problematiek evenwichtig benadert vanuit drie in- 
valshoeken: 
- beïnvloeding van het werkaanbod door versterking van de externe posi- 

tie en bevoegdheden van de politie en verduidelijking van de eigen verant- 
woordelijkheden van burgerij en maatschappij; 
- verhoging van efficiency-niveau van de politie-organisatie, maar ook 

het toepassen van het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid bij de 
kritische beoordeling van een aantal gebruiken, die in de werkwijze van de 
politie zijn ontwikkeld; 
- intensivering van de besturing in de relatie tussen gezag, beheer ener- 

zijds en de politie-organisatie anderzijds en binnen de politieorganisatie tus- 
sen het management enerzijds en het uitvoerend personeel anderzijds. 

Vanuit deze invalshoeken kunnen verschillende beleidsvarianten worden 
samengesteld. Informatie van belang voor de afweging van de vraag hoe in- 
grijpend de beleidsvarianten zijn, is verschaft door het aangeven van de ef- 
fecten van de ongestuurde bezuiniging en door het schetsen van beleids- 
maatregelen op een breed terrein. Evident is, dat zowel aan de keuze ten 
aanzien van de consequenties van d6 omvang van de bezuiniging als aan de 
keuze uit de geschetste beleidsmaatregelen zeer verschillende politieke af- 
wegingen ten grondslag liggen. Deze afwegingen behoren niet tot de compe- 
tentie van de werkgroep. 

8.4.2. Afwegingen 

De algemene teneur van de afwegingen voortvloeiend uit dit rapport, is 
dat zij een beeld scheppen, dat negatief afwijkt van de consensus over het 
tot  nog toe gevoerde politiebeleid. Er zij echter wel op gewezen dat deze af- 
wegingen staan tegenover eventuele negatieve gevolgen van niet-ingrijpen 
in de sociaal-economische ontwikkelingen en van andere beperkingen van 
overheidstaken. 
- Allereerst zijn er de afwegingsmomenten in de machtssfeer. 
Moet het Rijk verantwoordelijker worden voor de politie? 
Moeten de politieke agenda's van de diverse bestuursorganen meer be- 

last worden met handhavingsaangelegenheden? 
Moeten de bevoegdheden van de politie toenemen? 
- Vervolgens zijn er afwegingen die met het optreden van politie te ma- 

ken hebben. 
Kan de politie wat minder «zorgzaam» worden? 
Hoe verhouden zich centralisme en maatschappelijke integratie? 
Wat betekent een accentverschuiving naar meer repressie? 
- Ten slotte zijn er afwegingen met betrekking tot de organisatie en de 

mensen. 
Wel verstrakking van het werkklimaat maar geen verlichting van eisen 

gesteld aan de individuele politieman? 
Hoe staat verstrakking van het beheer ten opzichte van de invulling van de 

eigen verantwoordelijkheden van de individuele politieman? Moet techno- 
cratisering, verwetenschappelijking en systematisering worden voortgezet? 

Bovenstaande opsomming geeft aanleiding tot bezinning. 

8.5. Slot 

De werkgroep meent met het bovenstaande aan haar opdracht voldaan te 
hebben. Vermeldenswaard is het algemeen gevoelen dat uitvoering van de 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16 625, nr. 11 



heroverwegingsopdracht de leden meer inzicht geboden heeft dan zij tevo- 
ren dachten te verkrijgen. Een aantal inzichten zullen zonder meer hun nut 
afwerpen. 

Duidelijk is opnieuw gebleken dat het sterktevraagstuk van de politie een 
centraal politiek en maatschappelijk vraagstuk is, waarop uiteraard redelijke 
antwoorden mogelijk zijn. Indien er geen tijd meer zou behoeven te worden 
gestoken in het vruchteloos zoeken naar een objectieve vaststelling van het 
sterkteniveau zou de eerste besparing gerealiseerd zijn. 
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8. SLOTBESCHOUWINGEN 

8.1. Algemeen 

De in de vorige paragrafen gepleegde exercitie had ten doel enig inzicht te 
creëren in de effecten van een bezuiniging en de mogelijkheden deze te ma- 
tigen c.q. te richten. De vraag rijst nu langs welke lijnen de politieke besluit- 
vorming zou kunnen verlopen. Thans zijn er drie zichtbaar, nl.: 
- die van de voorwaarden, 
- die van de taxaties, 
- die van de keuzen. 

8.2. Voorwaarden 

Het maatschappelijk belang van de politie brengt met zich mee dat kwanti- 
tatieve ingrepen of versterkte kwantitatieve beheersing, gezien de risico's, 
zoveel mogelijk beheerst zullen moeten plaatsvinden. De vraag is derhalve 
gerechtvaardigd of de voorwaarden voor een dergelijke beheersing aanwe- 
zig zijn. 
- Om te beginnen kan men zich afvragen of de bevoegdheden van het 

Rijk en met name van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die voor wat 
betreft de kwantiteiten voornamelijk voorwaardenscheppend en regelge- 
vend zijn, wel passen bij een geleide en beheerste uitvoering van bezuinigin- 
gen en beleidsmaatregelen. Dit spreekt het meest duidelijk waar het maatre- 
gelen betreft gericht op verhoging van het efficiency-niveau, 

De gedachten die bij het bezien van de geschetste mogelijke beleidsmaat- 
regelen opkomen gaan in de richting van richtlijnen, individuele aanwijzin- 
gen aan gemeenten in de sfeer van bedrijfsvoering en (straks steekproefsge- 
wijze) onderzoek c.q. controles. Voor het Ministerie van Justitie kan men 
stellen dat de beheersbevoegdheid met betrekking tot de Rijkspolitie al deze 
mogelijkheden in zich sluit, maar het is de vraag of het ook uit oogpunt van 
verantwoording niet zuiverder zou zijn hier te differentiëren. Met nadruk zij 
gesteld, dat het beleid van de beide departementen hier thans beslist niet op 
gericht is. 
- Uiteraard kan een bezuinigingsoperatie niet door het rijksniveau uitge- 

voerd worden. Belangrijke verantwoordelijkheden komen immers toe aan 
gezagsdragers en beheerders. Het zal derhalve nodig zijn een overleg- c.q. 
adviesorgaan in het leven te roepen, waarin alle verantwoordelijken zijn te- 
rug te vinden en dat met name ook de taak zal hebben de vinger aan de pols 
te houden. 
- Wat geldt voor het Rijk, geldt zeker ookvoor het operationaal niveau. 

Gezagsdragers, beheerders en politie zelf zijn thans niet uitgerust om in een 
situatie waarin de schaarste aanzienlijk zal toenemen, op verantwoorde wij- 
ze keuzen te maken en prioriteiten te stellen. De overlegvormen op lokaal en 
regionaal niveau en uiteraard ook met het Rijk zullen moeten worden 
verbeterd; daartoe zullen voorwaarden moeten worden geschapen. 
- Uiteraard zal ook de opleiding van de politie versneld aanpassing be- 

hoeven. Dat geldt voor de top en de staf, van wie nieuwe vaardigheden wor- 
den gevraagd. Horizontaal in het contact met andere besturen en bestuurs- 
taken, verticaal naar gezag en naar de uitvoerende dienst. Aanpassing van 
de opleiding is ook nodig voor de executieve dienst, die moet leren in ande- 
re omstandigheden met aangepaste verantwoordelijkheden te werken. 
- Tot slot zij in dit verband nog opgemerkt dat, indien er aanzienlijke ver- 

anderingen gewenst worden o m  redenen van bezuiniging, van die bezuini- 
ging gevrijwaard zouden moeten worden de middelen o m  die verandering 
te realiseren. Een versterking van die middelen zou méér op zijn plaats zijn. 
Een versterking van die middelen zou méér op zijn plaats zijn. 
Dit betreft middelen voor samenwerking, ontwikkeling in organisatie en be- 
drijfsvoering, automatisering, onderzoek en onderwijs. 
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BIJLAGE 1 OORDING VRAGENLIJST TAAKOPDRACHT 

Aan de ((Algemene taakopdracht werkgroepen)) zoals die door de Minis- 
terraad is goedgekeurd, is een lijst «Te beantwoorden vragen)) toegevoegd 
(zie brief Minister van Financiën dd. 28 januari 1981 bijlage 3). 

In paragraaf 2 ((Analytische problemen)) is gemotiveerd waarom in het 
rapport deze vragenlijst niet is gevolgd. In deze bijlage zal worden aange- 
duid in hoeverre op de gestelde vragen in het rapport een antwoord is te vin- 
den. 

a. Wat is het beleidsterrein en het huidige beleid? 

Vraag 
- Welke doelstelling(en) worden met het beleid nagestreefd? 

Antwoord 
Zie Portret van de politie 
par. 4 schema 1 
par. 5 (m.n. Functie en taak) 
Zie ook par. 2 Analytische Problemen. 

Vraag 
Welke instrumenten worden gehanteerd? 

Antwoord 
Zie Portret van de politie 
par. 4schema 1 (m.n. blz. 2) 
par. 5 
bijlage 2 

Vraag 
Wat zijn de kosten van het beleid? 

Antwoord 
Zie bijlage 4 

b. Vragen omtrent de doelstelling en de instrumenten 

Vraag 
Is het aspiratieniveaulde doelstelling in de loop van de tijd gewijzigd? 
Was dit het gevolg van een bewuste beleidsbeslissing of van een geleide- 

lijk proces? 

Antwoord 
Het begrip aspiratieniveau heeft verschillende aspecten. 
a. Aspiratieniveau van het publiek 
b. Aspiratieniveau van politici 
c. Aspiratieniveau van het bevoegde gezag 
d. Aspiratie van de politie zelf 
a en d'komen aan de orde in Het portret van de politie (zie par. 5 en bijlage 

2). 

Vraag 
Hoe verhoudt zich de uitgangssituatie toen de doelstellinglhet aspiratieni- 

veau werd geformuleerd ten opzichte van de huidige situatie? (welvaartsni- 
veau, economische perspectieven, maatschappelijke situatie en ontwikke- 
ling). Geeft dit aanleiding de doelstellinglhet aspiratieniveau te herzien? 

Antwoord 
Politie bestaat al enige duizenden jaren. Oorspronkelijke formulering van 

de doelstelling is moeilijk te achterhalen zodat ook geen verhouding ten op- 
zichte daarvan kan worden vastgesteld. Zie ten aanzien van de aanpassings- 
noodzaak par. 2 en par. 5. 
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Vraag 
Zou de doelstelling nog zo worden geformuleerd en in die mate worden 

nagestreefd indien thans vanuit een nulsituatie de overheidsvoorziening zou 
worden opgezet? In hoeverre is de huidige doelstelling bepaald door histo- 
risch gegroeide verhoudingen, afspraken, gewekte verwachtingen en ver- 
meende verkregen rechten? 

Antwoord 
Eerste gedeelte vraag -zie boven. 
Tweede gedeelte vraag - zie Portret van de politie 
par. 4 schema 1 
par. 5. 

Vraag 
In hoeverre zijn de gehanteerde instrumenten effectief? In hoeverre is dit 

min of meer objectief meetbaar? 

Antwoord 
Effectiviteit is niet objectief meetbaar in de zin van deductief af te leiden 

zoals bij een natuurkundig proces, maar de effectiviteit is wel plausibel te 
maken. 

Zie par. 2. 
par. 5 ( f  schema 1) 
par. 6 ( 1  schema 2). 

Vraag 
Is er sprake van overlapping van instrumenten binnen hetzelfde beleids- 

terrein? Is er sprake van overlapping met instrumenten op andere beleids- 
terreinen? Is er sprake van een negatieve invloed ten aanzien van andere 
beleidsterreinen? Is er sprake van onbedoelde effecten op hetzelfde oflen 
enig ander beleidsterrein? 

Antwoord 
- Overlapping binnen hetzelfde beleidsterrein: Ja, zie Taakverdeling par. 

7.1.4. 
- Overlapping met andere beleidsterreinen: Nee, er is integendeel sprake 

van onvoldoelde aansluiting; zie Portret van de politie, met name Functie en Taa 
par. 5 
handhaving anders dan daadwerkelijk 
par. 7.1.2, 
- Negatieve invloed: Niet gebleken 
- Onbedoelde effecten: Ja, zie boven (Handhaving anders dan daadwer- 

kelijk). 

Vraag 
Zijn er andere instrumenten of andere combinaties van instrumenten 

denkbaar die zonder wezenlijke wijziging in de doelstelling leiden tot  een ge- 
ringer budgettair beslag? 

Antwoord 
- zie Vormgeving van de rechtsorde par. 7.1 .l. 
- zie Taakverdeling par. 7.1.4. 
- zie Verantwoordelijkheden voor de rechtsorde par. 7.1.3. 

Vraag 
Hoe is het gesteld met de beheersbaarheid van de uitgaven op het beleids- 

terrein? Kan deze worden verbeterd? 

Antwoord 
Zie par. 7 Beleidsmaatregelen. 
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Vraag 
Kan de voorziening worden overgeheveld naar de particuliere sector? 

Antwoord 
Zie Verantwoordelijkheden voor de rechtsorde par. 7.1.3. 

c. Welk beleid wordt ter zake gevoerd i n  andere geïndustrialiseerde landen? 

Vraag 
Kunnen hieruit conclusies worden afgeleid voor het beleid? 

Antwoord 
Nee, zie bijlage 4, par. 1.4. 

d. Toepassing profijtgedachte 

Vraag 
Indien door het overheidsbeleid voorzieningen beneden de kostprijs1 

marktprijs worden verstrekt terwijl er i n  principe mogelijkheden zijn om de 
kostprijs/marktprijs in rekening te brengen (de z.g. quasi-collectieve goede- 
ren) dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
- waarom wordt de kostprijs/marktprijs niet in rekening gebracht? 
- aan welke inkomensgroepen komt de verlaagde prijs ten goede? 
- gelden de oorspronkelijke motieven nog? Moet hieraan in het licht van 

de gewijzigde financiële en maatschappelijke omstandigheden nog hetzelf- 
de gewicht worden toegekend? 
- in hoeverre wordt het gebruik van de voorziening door de prijszetting 

beïnvloed? 

Antwoord 
Zie par. 7.1.3. Verantwoordelijkheden voor de rechtsorde: overheid en 

burger en Handleiding bij de hantering van onderwerpen Profijtgedachte en 
Privatisering (m.n. voetnoot 1 blz. 5). 

Vraag 
e. Welke invloed gaat er van het beleid uit op de economische structuur 
(economische groei, betalingsbalans, arbeidsmarkt) en op inkomensverde- 
ling?Hoe verhoudt zich dit tot andere beleidsterreinen die deze algemene 
doelstellingen kunnen bevorderen? 

Antwoord 
Voor wat betreft de relatie handhaving rechtsorde en economische situ- 

atie zie par. 5.2. Enkele maatschappelijke trends. 

f. Beleidsalternatieven 

Vraag 
- Welke beleidsalternatieven (3 á 4) zijn denkbaar? Welke overwegingen 

liggen aan de alternatieven ten grondslag? Wat zijn de budgettaire con- 
sequenties van elke van de beleidsalternatieven? 
- Wat is de invloed van de beleidsalternatieven op economische structuur 

en de inkomensverhoudingen? (bijzonder aandacht voor de sociaal zwak- 
sten). 
- Welke invloed gaat er van de beleidsalternatieven uit op andere beleids- 

terreinen? 
- Dienen de alternatieve beleidswijzigingen gepaard te gaan met beleids- 

wijzigingen op andere terreinen? 
- Wat is bij de diverse beleidsalternatieven de termijn waarop realisering 

mogelijk is? Welke fasering in de besparingen is te verwachten? 

Antwoord 
Zie par. 8.4. Politieke keuze. 
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BIJLAGE 2 EEN PORTRET VAN DE POLITIE 

In deze bijlage wordt in de eerste plaats ingegaan op taak en taakuitvoe- 
ring van de politie (par. 1). Aansluitend wordt in par. 2 aandacht besteed aan 
een aantal belangrijke aspecten van de politieorganisatie. 

1. TAAK EN UITVOERING VAN DE POLITIE 

In dit eerste deel van deze bijlage wordt eerst ingegaan op een aantal be- 
langrijke deelaspecten van het politiewerk. Daarbij wordt enerzijds een glo- 
baal beeld van het werk verschaft, anderzijds wordt waar mogelijk een 
schets gegeven van belangrijke ontwikkelingen daarin. In de tweede plaats 
wordt ingegaan op de manier waarop het werk wordt gedaan. Daarbij zal, 
gezien het onderwerp van dit rapport, vooral het tijdbestedingsaspect cen- 
traal staan. In de derde plaats komt een aantal belangrijke aspecten aan bod 
van de relatie werk en omgeving of, algemener gesteld, de verhouding poli- 
tie-publiek. Tot slot zal een kort overzicht worden gegeven van een aantal 
belangrijke ontwikkelingen. 

1 .l. Het politiewerk 

1.1 .l. De surveillancetaak 

Een belangrijk onderdeel van de surveillancetaak is het reageren op assi- 
stentie-aanvragen van burgers, waarbij een spoedige politiële reactie nodig 
is. Dit wordt omschreven als de noodhulpfunctie van de politie. Lange ti jd is 
aangenomen dat de assistentie-aanvragen betrekking hebben op datgene 
wat traditioneel als de politietaak wordt gezien: criminaliteits- enlof openba- 
re-ordeproblemen. Uit onderzoek is echter gebleken dat een belangrijk deel 
van de aanvragen hierop geen betrekking heeft, maar dat veelal sprake is 
van dienst- en hulpverlening1. Dit beeld geldt niet alleen voor Nederland; het 
is algemeen in de Westerse landen. Uit de studies komen aanzienlijke ver- 
schillen naar voren met betrekking tot de verhouding tussen de deelaspec- 
ten van de assistentietaak. Dit hangt onder meer samen met definiëringsver- 
schillen,2 met verschillen in handelwijze tussen korpsen,3 met het seizoen 
waarin de metingen zijn gedaan,4 of met het tijdverschil tussen de studiess. 
In een evaluatie-onderzoek wordt gesteld dat noch de «zuivere» handha- 
ving, noch de «zuivere)) hulpverlening veel voorkomen; veelal is sprake van 
mengvormen6. 

Het geregistreerde aantal assistentie-aanvragen, dat veelal als indicatie 
wordt beschouwd voor de werkdruk, vertoont een stijgende tendens. Ter in- 
dicatie is hierna een overzicht van een viertal gemeentelijke politiekorpsen 
opgenomen. Andere studies bevestigen dit beeld7. 

Voor noten zie bijlage 5. 
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Figuur 1.1 

Ontwikkeling van her nantc l  meldingen 

1 ) Amersfoort en Groningen 
2 )  Amsterdam en  Rotterdam 

Hoewel daarnaar nog geen empirisch onderzoek is verricht, bestaat sterk 
de indruk dat deze stijging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door 
relatief onbelangrijke meldingen8. Met name dit aspect heeft geleid tot de 
vraag of het wel zo nodig is dat de politie op alle aanvragen ingaat; de stij- 
ging moet niet worden gezien als een onbeïnvloedbare externe variabele, 
maar als een door beleidsbeslissingen beheersbaar verschijnsels. Hoewel er 
indicaties zijn dat een dergelijke benadering mogelijk is,lO blijkt de beheers- 
baarheid door allerlei structurele en culturele factoren te worden beperkt. 
Een apart probleem bij de bepaling van de werkdruk, veroorzaakt door assi- 
stentie-aanvragen, en de beheersbaarheid ervan is dat de geregistreerde mel- 
dingen een onzuiver beeld geven van de realiteit". Het zou te ver voeren o m  
hierop thans dieper in te gaan. Duidelijk is dat inzicht hierin een belangrijke 
bijdrage kan vormen tot verantwoorde beslissingen ten aanzien van de be- 
drijfsvoering. 

De noodhulpfunctie is één van de meest essentiële aspecten van de poli- 
tietaak. Het centrale kenmerk ervan is dat, afhankelijkvan de ernst van de 
melding, de reactie van de politie niet te lang op zich mag laten wachten. 
Met name dit kenmerk stelt zeer specifieke eisen aan onder meer de sterkte 
van de politie. Hoewel het adagium dat de politiereactietijd zo kort mogelijk 
moet zijn al weer een aantal jaren achter ons ligt,l2 blijft de garantie van een 
redelijke reactietijd een belangrijk beleidsuitgangspunt. Deze constatering is 
belangrijk omdat, wanneer eenmaal een norm hiervoor is vastgesteld,l3 de 
hoeveelheid benodigde surveillance-eenheden nauwkeurig kan worden be- 
rekend14. Belangrlijk hierbij is dat de noodzaak om adequaat op noodsitu- 
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aties te kunnen reageren de eis met zich mee brengt van een zekere mate 
van beschikbaarheid ook buiten het directe werk. Globaal kan men aanhou- 
den dat, wil men een adequate reactie garanderen, ongeveer de helft van de 
tijd van de surveillerende eenheden kan worden gebruikt voor de feitelijke 
assistentieverlening. Het surveillancewerk bestaat, naast hetgeen hiervoor 
is besproken, verder uit een deel dat gewoonlijk preventie- of projectsurveil- 
lance wordt genoemd. Met name in de grotere gemeenten, maar ook in 
sommige districten van de rijkspolitie, wordt deze surveillance gescheiden 
van de noodhulpfunctie uitgevoerd. Deze vorm van surveillance wordt van 
oudsher in verband gebracht met de algemene toezichthoudende en pre- 
ventieve functie van de politie's. Met name hier worden contacten door de 
politie geïnitieerd. 

De interacties met burgers die hieruit voortvloeien hebben een enigszins 
ander karakter; zij hebben veel meer betrekking op het verkeer. Het aantal 
hulpverleningscontacten is minder, maar nog steeds aanzienlijk. Contacten 
die betrekking hebben op criminaliteit zijn gering in  aantal1" In door de poli- 
tie geïnitieerde contacten speelt de handhaving een grotere rol dan in de an- 
dere contacten. Dit soort contacten hebben een specifiek doel: zij beogen de 
preventie of redressie van ongewenst gedrag. De vraag of en in hoeverre 
men daarin slaagt komt hierna nog kort aan de orde. De surveillancetaak is 
tot dusverre benaderd vanuit het werk dat wordt verricht. Een aspect dat 
voor dit rapport net zo interessant is, is de tijdbesteding. 

Iedere dienst bestaat gewoonlijk ui t  een aantal surveillance-uren en een 
aantal bureau-uren, die onder meer worden gebruikt voor afhandeling van 
zaken, administratie, pauzes, persoonlijke verzorging, binnendiensten (plan- 
ten, telefoondienst, arrestanten bewaken). De bureau-uren beslaan zo'n 35 a 
45% van het aantal uren dat men voor de gewone dienstuitvoering ter 
beschikking heeft16. Een niet onbelangrijk deel van deze tijd lijkt te worden 
besteed aan zaken die niet of nauwelijks te maken hebben met het feitelijke 
werk17. Het aantal uren dat voor de normale dienstuitvoering ter beschikking 
is, wordt sterk teruggebracht door zaken als: (dienst)sport, schieten, oplei- 
ding en vorming, overleg, in sommige korpsen muziekbeoefeningla en - 
met name de laatste jaren -het verlenen van bijstand. Deze tijd gaat ge- 
woonlijk ten koste van de preventieve surveillance. Dat hiervoor ruimte be- 
staat is veelal een gevolg van het ploegensysteem. Er is een aanzienlijke dis- 
crepantie tussen de beschikbaarheid van personeel en de op de werkdruk 
gebaseerde behoefte eraan1$. Eén van de gevolgen is een relatieve overbe- 
zetting in de dagdiensten, die dergelijke activiteiten mogelijk maakt. Het hier 
gestelde geldt niet voor alle korpsen in dezelfde mate; overbezetting gedu- 
rende de dagdienst zal een minder grote rol spelen in korpsen met een on- 
derbezetting of door de bijstandverlening die de laatste jaren zo'n belangrij- 
ke rol is gaan spelen. 

1 .l .2. De recherchetaak 

De feitelijke stand van zaken met betrekking tot  de criminaliteit en de ont- 
wikkelingen die zich daarin voordoen hebben een aantal consequenties voor 
de politie. De aangiften vormen een belangrijk stukvan de totale werklast. 
Uit een tijdbestedingsonderzoek in een drietal middelgrote gemeentepolitie- 
korpsen bleek dat de recherche hierdoor, én door het werk dat er onlosma- 
kelijk mee verbonden is (administratie, de feitelijke afhandeling van zaken 
met bekende daders) zoveel tijd kwijt is, dat kan worden gesproken van een 
overbelasting van de recherche. Dergelijke geluiden zijn eveneens afkomstig 
uit de grotere gemeenten. 

Er is een aantal redenen om aan te nemen dat de belasting van de recher- 
che in de toekomst zal toenemen, 

In de eerste plaats is het te verwachten dat de politie meerti jd zal gaan be- 
steden aan tijdrovende onderzoeken in de sfeer van de witte-boordencrimi- 
naliteit (zie bij voorbeeld de recente publikaties over grootschalige fraude en 
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koppelbazen en met name de ontwikkelingen op het gebied van de milieucri- 
minaliteit), de verwachte toename van de ernst van levensde l i~ ten ,~~  de ont- 
wikkelingen op drugsgebied, de reeds langer spelende schaalvergroting 
naar plaats en aard van de criminaliteit en - meer recent - de verharding van 
de criminaliteit2'. Gezien de ernstige maatschappelijke consequenties is het 
onaannemelijk dat de recherche zich zal kunnen onttrekken aan deze druk. 

In de tweede plaats moet worden gewezen op het verschijnsel dat de re- 
cherche zich al een groot aantal jaren heeft geconcentreerd op de grote cri- 
minaliteit, ten koste van de kleine22. Hierin lijkt verandering te komen: ook 
de kleine criminaliteit moet weer worden ((opgepakt)), omdat dit door het 
publiek wenselijk zou worden gevonden23. Met deze ontwikkeling bevindt 
men zich op een uiterst moeilijkterrein. Een aantal vragen dringt zich op: is 
die aandacht wel zo nodig? Zo ja, hoe kan die dan het beste worden gege- 
ven? Empirisch is weinig steun te vinden voor deze behoefte. Gezien de vaak 
grote nonchalance van individuele burgers is het de vraag of de politie over- 
al zo maar moet inspringen, zeker wanneer dat zou gebeuren volgens de tra- 
ditionele recherche-aanpak. Een dergelijke benadering zou veel weg hebben 
van Don Quichotterie. Als men de berusting in de kleine criminaliteit niet 
voor lief wi l  nemen,24 dan zou veeleer een -arbeidsbesparende -aanpak via 
voorlichting of een meer structurele wijze van benadering de voorkeur ver- 
dienen. 

Een groot probleem in dit soort gevallen is dat de effecten zo moeilijkzijn 
te bepalen. Uit Amerikaans onderzoek is weliswaar gebleken dat de bijdrage 
van de recherche aan het oplossen van delicten gering is,25 maar dit zegt niet 
zoveel. De verzwaring van het werk lijkt vooral te liggen in delicten die lange 
tijd achtereen kunnen voortduren (zoals bij voorbeeld in de sfeer van de mi- 
lieucriminaliteit), waarbij - strafrechtelijk gezien - de kans op  succes het 
grootst isz6. Waar, met name in de grootste steden, gesproken wordt van de 
recherche als ((aangifte-opneemdienst)) is het duidelijk dat alleen het mini- 
mum wordt gedaan. 

Gewoonlijk zijn het met name de recherche-afdelingen die zich bezighou- 
den met criminaliteit. De sterkte van deze afdelingen bedraagt ongeveer 
11,5% van de totale korpssterkte, waarbij nauwelijks sprake is van verschil- 
len naar gemeentegrootte. 

1.1.3. De verkeerstaak 

De sterke toename van het verkeer in de afgelopen decennia heeft voor 
een aantal problemen gezorgd: het veiligheidsprobleem, het doorstromings- 
probleem en - recenter - het milieuprobleem. Deze problemen hebben 
geleid tot een hele scala van overheidsmaatregelen, waarbij de politie zich 
vooral concentreert op de ongevalsbehandeling, de wetshandhaving, de 
operationele verkeersbeheersing, en - in mindere mate - op de voorlichting 
en techniek. 

Een van de centrale vragen waarvoor de politie zich ziet gesteld is hoe het 
aantal ongevallen kan worden beheerst. De kans om bij een ongeval betrok- 
ken te raken neemt toez7. Beziet men echter de ontwikkeling van de ernstige 
gevolgen van ongevallen, dan is de laatste tien jaar sprake van een gunstige 
ontwikkeling28 

Verl<eersslachtoffers openbare weg 

Doden 2 479 3 181 1 977 
Gewonden 61 887 68 225 56 621 
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Het politiewerk op verkeersgebied bestaat voor een deel uit aangeboden 
werk, vooral de ongevalsbehandeling. Dit deel van het werkpakket wordt ge- 
woonlijk grotendeels verricht in het kader van het meldingenwerk (zie hier- 
voor paragraaf 1.1.1). De afdeling verkeerspolitie heeft gewoonlijk een - 
plaatselijk sterk verschillende - aanvullende rol, met name bij de zware aan- 
rijdingen. Met name deze taak lijkt de afgelopen jaren te zijn verlicht (als 
men tenminste het aantal gewonden als criterium neemt voor de ernst). De 
hoeveelheid werk voor de politie op dit gebied is sterk teruggebracht door 
de z.g. Blikschaderegeling. 

Het overgrote deel van het werk op verkeersgebied wordt gevormd door 
de activiteiten die de politie op eigen initiatief verricht ter bevordering van 
de veiligheid en de doorstroming. Het standpunt dat daarbij zou moeten 
worden geprobeerd om zoveel mogelijk alle verkeersovertredingen te voor- 
komen of daarop te reageren is reeds lang verlaten. Het gaat niet om de 
wetshandhaving op zich, maar om de bijdrage die de wetshandhaving levert 
aan de politiële doelstellingen. Dit uitgangspunt is naar de politiële taakuit- 
voering toe vertaald in het begrip Gericht Verkeerstoezicht (GVT)29. Het blijkt 
echter in de praktijk een groot probleem te zijn o m  dit GVT inhoud te geven, 
ondanks het feit dat dit algemeen wordt omschreven als de beste benade- 
ring30. Het zou te ver voeren om thans op deze problemen in te gaan3'. Hier 
moge worden volstaan met de constateringen dat veel van hetgeen de poli- 
tie doet in slechts geringe mate direct l i j k  bij te dragen aan het bereiken van 
de doelstellingen en dat de relatie tussen de activiteiten van de politie en de 
doelstellingen zodanig complex en veelal ook vaag is dat concrete uitspra- 
ken over de benodigde activiteiten van de politie vooralsnog onhaalbaar 
zijn. De afdeling verkeerspolitie neemt ongeveer 7% van de totale korps- 
sterkte voor zijn rekening. Er is echter een tendens o m  dit percentage terug 
te dringen (in 1971 was het nog 9%). In een aantal korpsen is of wordt deze 
afdeling verkleind en wordt een deel van het werk overgedragen aan de al- 
gemene surveillancedienst. 

1.1 -4. Grootschalig optreden 

Het grootschalig optreden van de politie vindt plaats in onder meer de or- 
dehandhaving, de terreurbestrijding en de hulpverlening. Het meest voorko- 
mend is de ordehandhaving; daarop zal in de eerste plaats worden inge- 
gaan. Het grootste gedeelte van de ordehandhavende taak van de politie is 
kleinschalig van aard; het vormt een normaal onderdeel van het werk van de 
surveillancedienst, en is - impliciet - in paragraaf 1.1 .l aan de orde geweest. 
In deze paragraaf staat de grootschalige ordeproblematiek centraal. 

Ordeverstoringen waarop door de politie is gereageerd met de inzet van 
een grote hoeveelheid personeel, hebben zich het afgelopen jaar met grote 
frequentie voorgedaan. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de be- 
schikbaarheid van het personeel. Zowel de frequentie als de ernst van (de 
bijstandverlening ten behoeve van) het ME-werk zetten de normale dienst- 
uitvoering onder druk32. Hoewel moeilijk is na te gaan wat dit voor effect 
heeft op de gewone dienstuitvoering (het laten liggen van ander werk, maar 
ook de vraag in hoeverre het «gewone>) optreden tegenover het publiek 
wordt beïnvloed door het ME-werk), moet deze ontwikkeling toch als onge- 
wenst worden gekwalificeerd en zeker niet in de eerste plaats door de inter- 
ne problemen die het oproept bij de politie. 

De vraag hoe het probleem van de grootschalige ordeverstoringen zich in 
de toekomst zal ontwikkelen is niet te beantwoorden. Dit soort verstoringen 
kent in Nederland de laatste decennia sterke pieken, die worden afgewisseld 
door betrekkelijk rustige jaren. In de problemen waarvoor de maatschappij 
thans staat, zit een aantal (potentiële) conflicten die gemakkelijk aanleiding 
kunnen vormen tot situaties waarin grootschalig politie-optreden nodig 
wordt geoordeeld. Te meer waar het om zaken gaat die door grote groepen 
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van fundamenteel belang worden geacht voor het voortbestaan van de 
mensheid; en daarvoor is men best bereid een flink conflict met de overheid 
aan te gaan33. Het grootste gevaar daarbij wordt gevormd door de geweld- 
spiraal: steeds meer demonstranten, steeds meer politie en steeds meer ge- 
weld. De toenemende politisering van een aantal groepen verhevigt dit ge- 
vaar. Het voorkómen van deze ontwikkeling zal vooral sterk afhangen van 
het probleemoplossend vermogen van de overheid en het vermogen van de 
politie om adequater dan thans het geval is op dergelijke situaties in te spe- 
len. (Een uiterst moeilijk probleem; doorbreking van de escalatiespiraal door 
minder mensen in te zetten verhevigt het gevaar van excessief geweld.) 
Daarnaast kan een aantal factoren de demonstratiebereidheid verminderen, 
maar waarschijnlijk slechts voor korte duur. 

Resumerend lijkt de verwachting reëel dat grootschalige ordeverstoringen 
een belangrijk probleem blijven vormen (zij het wellicht met tussenpozen 
van enkele jaren), en dat de kans op verdere verheviging zeker niet denk- 
beeldig isS4. Daarnaast is er, zeker gezien de afbouw van de BB, een belang- 
rijke taak voor de grootschalige hulpverlening, met name in het kader van 
de rampenbestrijding. Zeker hier geldt dat het niet de feitelijke tijdbesteding 
is die van belang is, maar de algemene beschikbaarheid. Los van de vraag 
hoe deze beschikbaarheid nu precies in mankracht moet worden vertaald, is 
in ieder geval de constatering dat dit aspect apart aandacht verdient, van be- 
lang. Hetzelfde geldt voor de grootschalige inzet bij terreurbestrijding, een 
verschijnsel dat in ieder geval de laatste jaren tot rust is gekomen. 

1.1.5. De overige taken 

Als laatste moeten nog enkele taken worden vermeld die relatief een 
slechts klein deel van het politiewerk uitmaken, en die daarom in het kader 
van dit rapport minder belangrijk zijn. Het gaat hierbij om taken als het 
vreemdelingenwerk, het werk in het kader van de bijzondere wetten en het 
politieke inlichtingenwerk. 

Hier wordt allereerst nog kort ingegaan op de vreemdelingendienst die, 
met name in sommige grote steden, al een aantal jaren kritiek ondervindt. 
De groei van het geregistreerde aantal vreemdelingen in Nederland is de 
laatste jaren erg sterk geweest: 

Aanwezige vreemdelingen x 1000 (excl. Zuid-Molukkers) 

Dit houdt in dat het werkpakket van de vreemdelingendienst aanzienlijk is 
gegroeid. Dit geldt niet alleen voor de directe werkzaamheden, zoals registra- 
tie, maar ook voor werkzaamheden als naturalisatieverzoeken die, zij het 
minder sterk, eveneens zijn gestegen. Ook de complexiteit van het werk is 
toegenomen, zoals onder meer blijkt uit de sterke stijging de laatste jaren 
van het aantal korte gedingen (1977: 77,1978: 219; 1979: 539) en het aantal 
uitzettingen. Deze werkdruk heeft ertoe geleid dat de vreemdelingendien- 
sten, met name in  de grote steden, vooral administratieve apparaten zijn ge- 
worden, en zelfs deze taak levert mankrachtproblemen op. Dit betekent een 
sterk verminderde aandacht voor het toezicht op en de controle van vreem- 
delingen, waaronder degenen die hier zonder geldige titel verblijven35. Ge- 
zien de verwachte groei van het aantal vreemdelingen zullen deze proble- 
men in de toekomst nog aanzienlijk kunnen toenemen. De huidige sterkte 
van de vreemdelingendiensten (gemiddeld 1,5% van de korpssterkte) zal on- 
voldoende zijn om hierop adequaat te reageren. 
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Tot slot nog een enkel woord over de administratie. Dit onderdeel van de 
politiedienst wordt in de meeste studies of vergeten of een uiterst kleine rol 
toebedeeld, iets dat scherp afsteekt tegen haar sterkte van ongeveer 12% 
van het korps, een percentage dat gestadig groeit (1971: 10%). Deze stijging 
lijkt verband te houden met de neiging o m  de executieve diensten te ontlas- 
ten van het administratieve werk. Door de gebrekkige belangstelling zijn fei- 
telijke en gevalideerde gegevens nauwelijks voorhanden, waardoor be- 
schouwingen over de administratie summier moeten blijven. 

1.2. Politie en publiek 

De politie is er in de eerste plaats ter garantie van de belangen van ((het)) 
publiek, soms zeer concreet, in andere gevallen abstracter; soms de belan- 
gen van iedereen, in andere gevallen de belangen van een bepaalde groep 
die worden betwist door een andere groep. De verhouding tussen politie en 
publiek is complex, zij wordt in vele gevallen als een probleem ervaren, zo- 
wel door de politie als het publiek. In de literatuur wordt gesteld dat een 
tweetal ontwikkelingen het problematische karakter van de verhouding heb- 
ben onderstreept: de legitimiteitsproblematiek van de zestiger jaren en de 
feitelijke verwijdering tussen politie en publiek die onder meer is veroor- 
zaakt door de motorisering. Hoewel men vraagtekens kan zetten bij deze ver- 
klaringen, ziet men een algemeen pogen om tot een betere integratie te ko- 
men. 

Het oordeel van de bevolking over de manier waarop de politie contacten 
afhandelt is over het algemeen positief, hoewel grof en onhebbelijk optre- 
den nogal eens wordt gemeld. Minder positief staat de bevolking tegenover 
de manier waarop de politie de orde handhaaft en de criminaliteit bestrijdt; 
men vindt de politie maar matig efficiënt. Dit verschijnsel kan samenhangen 
met de geringe kennis die de bevolking heeft van het politiewerk; de ver- 
wachtingen en eisen zijn mede daardoor te hoog gespannen. De eigen ver- 
antwoordelijkheid lijkt voor een belangrijk deel te worden ontkend. De on- 
vrede uit zich met name in die gevallen, waarin men - al dan niet terecht - 
meent dat de politie niets of te weinig doet aan een concrete aangifte. De be- 
reidheid van de bevolking om met de politie samen te werken is - hiermee 
ten dele samenhangend -vr i j  gering. Meer algemeen is de constatering van 
belang dat met name grote-stadbewoners en bewoners van volkswijken ui- 
ting geven aan gevoelens van onveiligheid en een gebrek aan adequate poli- 
tiebescherming; men wenst zeer concreet een grotere aanwezigheid van de 
polities6. 

Gesteld wordt dat de kern van deze moeilijkheden ligt in het feit dat bur- 
gers willen dat problemen worden opgelost en dat de politie door haar ma- 
nier van aanpak (een veelal afstandelijk juridische) onvoldoende kan inspe- 
len op deze behoeftes'. Hoe dit ook zij, er is een algemene tendens o m  tot 
een betere integratie te komen: de burgers moeten meer worden betrokken 
bij de aanpak van de problemen, zij moeten een zwaardere stem krijgen in 
de prioriteitsstelling van het politie-optreden, de politie moet haar optreden 
duidelijker (kunnen) legitimeren, enzovoorts8. Deze tendens heeft onder 
meer vorm gekregen in reorganisaties (opbloei van het wijkagentensysteem 
in de zeventiger jaren39, recentelijk de experimenten met teampolitie40, in 
het betrekken van burgers in de taakuitvoering van de politie (m.n. in de 
USA)41, in activiteiten op het gebied van voorkoming van misdrijven en in 
ideeën o m  tot een meer geprononceerde beleidsvoering te komen (bij voor- 
beeld in het driehoeksoverleg). 
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1.3. Enkele recente ontwikkelingen 

De groei van het aangeboden werk, het werk waar reactief op wordt gerea- 
geerd, geeft een aantal problemen. In de eerste plaats gaat het steeds meer 
van de beschikbare t i jd vullen, zodat het preventieve werk, of het andere 
minder belangrijke reactieve werk blijft liggen. Dit kan onder bepaalde om- 
standigheden van invloed zijn op negatieve reacties van de bevolking, die 
juist ontstaan wanneer de politie onvoldoende activiteit ontplooit42. 

De vergrote concentratie kan mede leiden tot het gevoel ((alleen maar ach- 
ter alles aan te hollen en nooit een probleem op te lossenn. Ook binnen de 
organisatie draagt het bij tot het ontstaan van, of de verheviging van be- 
staande problemen. Voorbeelden hiervan zijn: vergroting van normafwij- 
kend gedrag,43 verslechtering van de verhouding tussen verschillende afde- 
lingenldiensten, groei van stress en gevoelens van anomie en cynisme on- 
der het personeel, etcetera. 

Men ziet dan ook dat de laatste jaren de nadruk wordt gelegd op het pro- 
actieve aspect van het politiewerk. Deze tendens is zo sterk en doet zich in 
zoveel landen voor dat wordt gesproken van een ((Neue Polizein44. Er zijn 
echter heel wat verschillende manieren waarop men tracht deze ontwikke- 
ling inhoud te geven. Zo is sprake van de ontwikkelingen van grote databan- 
ken, waarin gigantische hoeveelheden informatie worden opgeslagen die 
moeten leiden tot vergrote aanhoudingsmogelijkheden in een vroegtijdig 
stadium45. Daarnaast ziet men ontwikkelingen in de richting van de integra- 
tie, waarbij de politie door veel dichter op de problemen te zitten, een groot 
gedeelte van de problemen kan voorkomen46. Het impliciete doel hierbij is 
steeds dat vergroting van het pro-actieve werk een vermindering betekent 
van het reactieve. Hoewel dit op den duur niet onmogelijk is, doet men er 
verstandig aan de verwachtingen niet te hoog te spannen: de impact van 
pro-actief politiewerk is gewoonlijk niet groot4'. Als men deze weg in slaat, is 
de verwachting gewettigd dat het in ieder geval voorlopig alleen maar meer 
kosten zal vergen (al het andere constant houdend): het reactieve werk ver- 
mindert niet (veel), integratie en de decentralisatie betekenen meér perso- 
neel, de uitbouw van technologie vergt hoge kosten. Deze uitspraak beoogt 
in geen enkel opzicht een waarde-oordeel over de ontwikkelingen te geven; 
zij benadrukt alleen een aantal potentiële problemen die de noodzaak van 
een goede beleidsvorming vóór tot dergelijke ontwikkelingen wordt beslo- 
ten onderstrepen. 

2. DE ORGANISATIE VAN DE POLITIE 

2.1. Algemeen 

In de vorige paragraaf is een schets gegeven van de externe activiteiten 
van de politie en de ontwikkelingen die zich op de verschillende taakgebie- 
den hebben voltrokken. In deze paragraaf wordt dat beeld gecompleteerd 
met een schets van de structuur van de politieorganisatie en de ontwikkelin- 
gen die zich daaromtrent hebben voltrokken of gaande zijn. Het ligt voor de 
hand dat een organisatie, waar mensen zowel de belangrijkste arbeidsfactor 
als de belangrijkste ontvanger van <(diensten>) vormen, duidelijke invloed 
ondergaat vanuit haar taakomgeving. 

De voor de politie relevante maatschappelijke ontwikkelingen hebben ont- 
wikkelingen in de aard en inhoud van het feitelijk functioneren tot gevolg, 
die op zich weer invloed uitoefenen op de structuur van de organisatie. Als 
deze ontwikkelingen onder de noemer van exogene ontwikkelingen worden 
gerangschikt dient er daarnaast aandacht te bestaan voor meer endogene 
ontwikkelingen die zich binnen de organisatie voltrekken. Het spreekt van- 
zelf dat er tussen deze beide soorten ontwikkelingen een wisselwerking be- 
staat. Het voert echter te ver om op deze wisselwerking afzonderlijk in te 
gaan. 
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In grote lijnen is de opbouw van deze sub-paragraaf als volgt. Allereerst 
wordt kort ingegaan op het formele bestel waarin de politie, als uitvoerend 
orgaan in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag, functioneert (de bo- 
venbouw). Vervolgens wordt meer uitvoerig stil gestaan bij de interne struc- 
tuur van de afzonderlijke korpsorganisaties, waarbij met name aandacht zal 
worden geschonken aan de specifieke taakkenmerken van de politie, voor 
zover die hun invloed laten gelden op de beroepscultuur en de organisatie- 
structuur van de organisatie (de onderbouw). Nadat in  een derde deel van 
de paragraaf een drietal aspecten van de organisatie, t.w. de rechtspositie, 
de technologie en de opleiding en vorming is beschreven volgt in het laatste 
deel een schets van de ontwikkelingslijn die zich in verschillende korpsen 
voorzichtig aftekent. 

2.2. De ((bovenbouw)) van de politie-organisatie 

Met de ((bovenbouw)) van de politie-organisatie wordt bedoeld de formele 
verdeling van het gezag, de politieke verantwoordelijkheid en het beheer 
van de politie. Bij het beschrijven van deze bovenbouw dient allereerst een 
onderscheid te worden gemaakt tussen rijks- en gemeentepolitie. 

Elke gemeente met meer dan 25000 inwoners heeft een eigen gemeente- 
lijk politiekorps, met als gevolg dat er op dit moment 141 gemeentelijke poli- 
tiekorpsen bestaan die in omvang variëren van 37 man tot meer dan 3000 
man (Amsterdam 3198). De totale sterkte van de gemeentepolitie bedroeg 
per 1 januari 1981 22 673 man. 

In de gemeenten met minder dan 25000 inwoners functioneert i n  principe 
de rijkspolitie (667 gemeenten) met dien verstande dat de rijkspolitie behal- 
ve in deze plattelandsgemeenten ook daarbuiten optreedt, voor zover dat 
mogelijk is binnen de taakomschrijving van een aantal landelijke diensten 
(rijkspolitie te water, de Algemene Verkeersdienst en de Dienst Luchtvaart). 
De totale sterktewan de drie genoemde landelijke diensten en de Algemene 
Inspectie van de RP bedroeg per 1 januari 1981,2053 man, terwijl de totale 
sterkte van de rijkspolitie (inclusief de drie landelijke diensten) op die datum 
12 994 man bedroeg (exclusief adspiranten). Daarnaast functioneert er ter 
ondersteuning van zowel de rijks- als de gemeentepolitie de Centrale Re- 
cherche Informatiedienst. Deze dienst (256) ressorteert echter rechtstreeks 
onder de Minister van Justitie. 

Kenmerkend voor het politiebestel is dat er sprake is van een gezagsdua- 
lisme. Voor zowel rijks- als gemeentepolitie geldt dat de burgemeester ver- 
antwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde en de hulpverle- 
ning, terwijl aan de officier van justitie de verantwoording is toevertrouwd 
van de opsporing van strafbare feiten (wetshandhaving). Met betrekking tot 
het beheer (de apparaatszorg) is de situatie bij de rijks- en gemeentepolitie 
verschillend. 

Voor de rijkspolitie geldt een centraal beheer dat is opgedragen aan de Mi- 
nister van Justitie, die zich daarbij bedient van een Algemene Inspectie o.l.v. 
de Algemeen Inspecteur. Het beheer van de gemeentelijke korpsen is opge- 
dragen aan de burgemeester, waarbij de kanttekening dient te worden ge- 
plaatst dat -verschillen per gemeente daargelaten - het merendeel van de 
feitelijke beheersactiviteiten wordt verricht door de korpschef en zijn staf. 

Hoewel de literatuur over de b o v e n b o ~ ~ 4 ~ - ~ 0 0 r a I  ook als gevolg van de 
zich voortslepende discussie over de noodzakelijk geachte reorganisatie van 
de politie die met het tot  stand komen van het ontwerp van een nieuwe Poli- 
tiewet is opgelaaid -vrijwel uitsluitend opiniërend en expliciterend van aard 
is, kan uit een enkele empirische studie worden afgeleid dat de feitelijke in- 
vulling van de gezags- en beheersverantwoordelijkheden afwijkt van de for- 
mele regeling. Zo is gebleken dat het gezagsdualisme zich niet manifesteer- 
de in een gesegmenteerd beleid door de burgemeester en de hoofdofficier 
van Justitie, maar dat deze gezagsdragers met betrekking tot een aantal on- 
derwerpen aanwijzingen geven op elkaars beleidsterrein49. De onderlinge 
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afstemming wordt in gunstige zin bevorderd door het uitgroeien van het 
driehoeksoverleg (het beleidsoverleg tussen burgemeester, (hoofd)officier 
van Justitie en de korpschef of groepscommandant), dat in steeds meer ge- 
meenten een gunstige voorwaarde biedt voor de totstandkoming van een 
geïntegreerd politiebeleid. In deze context kan ook genoemd worden dat in 
een groeiend aantal gemeenten binnen de gemeenteraad een z.g. politie- 
commissie of commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 
gaat functioneren. Deze commissie bestaat doorgaans uit de fractievoorzit- 
ters en kan sinds de wijziging van de gemeentewet in 1969 de burgemeester 
ter verantwoording roepen voor het door hem gevoerde beleid inzake de 
openbare ordehandhaving. Met betrekking tot  het daadwerkelijke beheer 
van een gemeentepolitiekorps is uit een exploratieve studie gebleken dat het 
aandeel van de burgemeester daarin betrekkelijk gering is50. 

Al met al betekent dit dat de formele besturing van de politie door de ge- 
zagsdragers zich mede door de uitbouw van het driekhoeksoverleg en het 
ontstaan van politiecommissies in gemeenteraden zich in een toenemende 
aandacht mag verheugen, zij het dat dit - zoals hieronder zal worden toege- 
licht - nog geen garantie vormt voor een feitelijke besturing van de politie- 
organisatie, ook al door het algemene en vage karakter van de aanwijzingen 
die doorgaans worden gegevens1. 

Ten slotte verdient vermelding dat de politieke verantwoordelijkheid voor 
de wetshandhavingstaak van de politie berust bij de Minister van Justitie, 
terwijl de Minister van Binnenlandse Zaken slechts een politieke verant- 
woordelijkheid draagt voor de openbare ordehandhavings- en de hulpverle- 
ningstaak voor zover de gemeentelijke autonomie daardoor niet wordt aan- 
getast. 

2.3. De <conderbouw)) van de politie-organisatie 

De beschrijving van de onderbouw van de politie, dat wi l  zeggen de struc- 
tuur en cultuur van de afzonderlijke korpsorganisaties - kan pas verant- 
woord plaatsvinden als eerst kort wordt stilgestaan bij de specifieke kenmer- 
ken van de politiektaak52: 
- toewijzing van het geweldsmonopolie 
- de soms manifeste en vaak latente machtsuitoefening 
- het beschikken over ruime discretionaire bevoegdheden 
- de directe interactie met het publiek 
- de onvoorspelbaarheid van het taakaanbod 
- het gevaarsaspect van het werk 
- de geringe zichtbaarheid van de taakuitoefening 
- de geringe mogelijkheden tot controle van het uitvoerende werk 
- de betrekkelijk grote variatie in het takenpakket 
- de instrumentele taakopvatting 
- het continue-karakter van de organisatie 
- de informatie-afhankelijkheid van de bevolking 
- de ondoorzichtige relatie tussen activiteiten en doelstellingen 
- de moeilijke meetbaarheid van resultaten. 

Hoewel deze opsomming wellicht niet geheel eenduidig is kan met behulp 
daarvan wel een beter inzicht worden verkregen in de structuur van de korps- 
organisaties en met name de specifieke beroepscultuur van de politie. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de ontwikkeling van de korpsorganisa- 
ties doorgaans verlopen volgens de principes van het bureaucratische mo- 
del. Bestond de hoofdstructuur van een gemeentepolitiekorps in principe uit 
drie diensten, t.w. de Algemene of Geüniformeerde Dienst, de Justitiële 
Dienst en de Beheersdienst, naarmate de taken complexer werden en zich 
nieuwe taken aandienden, nam het aantal specialisten en overeenkomstige 
afdelingen en bureaus toe. Daarnaast is het een opmerkelijk gegeven dat het 
aantal niveaus in de organisatie sterk correleert met de omvang ervan. 
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Met het groeien van de korpsen in kleinere plaatsen ontstonden ook daar 
gespecialiseerde afdelingen. Niet geheel ten onrechte kan worden opge- 
merkt dat statusoverwegingen, het zich opgenomen voelen in de vaart der 
korpsen, daaraan wellicht mede ten grondslag liggen. Voor wat betreft het 
Korps Rijkspolitie is de situatie enigszins verschillend. Per gemeente (of 
groep daarvan) functioneert een z.g. landgroep, die door haar geringe om- 
vang nauwelijks enige specialisatie toelaat, met uitzondering van 1-2 
groepsrechercheurs. Daarnaast zijn er aan elke groep 2-4 stafleden, waar- 
onder administratieve medewerkers verbonden. De landgroepen zijn ver- 
enigd in 17 districten, die specialistische ondersteuning bieden aan de land- 
groepen door de aanwezigheid van verkeers- en recherchegroepen, terwijl 
sommige districten beschikken over parketpolitie, technische recherche, be- 
reden politie en veldpolitie. 

Het verschijnsel van deze structurele differentiatie van met name de ge- 
meentepolitiekorpsen verdient bijzondere aandacht. Zonder overdrijving 
kan op dit punt als zodanig worden gesproken van endogene ontwikkelin- 
gen in de korpsen. Zodra nieuwe taken zich aandienden, werden daarvoor 
ad hoc-oplossingen gezocht in de structuur van de organisatie door het vor- 
men van teams of gespecialiseerde units. Deze ad hoc-oplossingen werden 
in veel gevallen bestendigd met als gevolg dat vooral in de wetshandhaven- 
de sfeer een structurele differentiatie ontstond overeenkomstig de vele spe- 
cialistische taken. in mindere mate geldt dit voor de ordehandhavende taak, 
zij het dat de te mobiliseren Mobiele Eenheden en verwante ondersteu- 
ningseenheden een duidelijk stempel op de organisatie drukken. Slechts in 
de sfeer van de hulpverlening is in veel mindere mate sprake van specialisa- 
tie. 

Specialisatie maakt het communicatiepatroon in de organisatie complexer 
en de afstemming van subdoelstellingen op de hoofddoelstelling van de or- 
ganisatie tot een moeizame aangelegenheid. Hoewel vooral de grotere korp- 
sen veel overeenkomsten vertonen met een verbureaucratiseerde overheids- 
organisatie bestaat er één essentieel verschil met het klassieke bureaucrati- 
sche model. Dit verschil betreft de handelingsvrijheid van de politieman aan 
de voet van de organisatie, of wel de discretionaire macht van de executieve 
politieman. Deze discretionaire bevoegdheden hebben niet alleen betrek- 
king op het wetshandhavingsproces, maar ook op de ordehandhavings- en 
huipverleningswerkzaamheden, waarbij eveneens gebruik kan worden ge- 
maakt van de vrijheid om zonder directe controle het werk te verrichten. De 
vrijheid van met name de surveillerende politieman bestaat vooral dank zij 
een geringe zichtbaarheid van het optreden. Deze vrijheid geldt niet zozeer 
ten opzichte van het publiek, omdat de politieman die op straat optreedt, 
dank zij zijn uniform, goed zichtbaar is voor het publiek. De hierbedoelde ge- 
ringe zichtbaarheid is een gevolg van de onvoorspelbaarheid van de te ver- 
richten activiteiten en de snelheid waarmee het optreden vaak uitgevoerd 
moet worden. Vooral de vaak vereiste snelheid in het handelen laat niet toe 
dat hogere niveaus van de organisatie worden betrokken in de directe be- 
sluitvorming van het optreden, zolang dat optreden van beperkte omvang 
en korte duur is. Als daaraan wordt toegevoegd dat vooral het geunifor- 
meerde politie-optreden bestaat uit opdrachten of op eigen initiatief verrichte 
handelingen van totaal verschillende aard en op allerlei vbrschillende plaat- 
sen, ligt het voor de hand dat directe controle daarop moeilijk uit te oefenen 
is. Deze controle wordt ook op een andere manier bemoeilijkt door de mon- 
delinge en schriftelijke rapportage van de surveillanten, omdat altijd inter- 
pretatie heeft plaatsgevonden van de werkelijke gebeurteniss3. Bovendien 
mag verondersteld worden dat de rapportage van de gebeurtenissen qua 
aantal en qua omvang een reductie is van de werkelijkheid, zodat de meet- 
baarheid van de resultaten ook al door deze filterwerking een moeilijke aan- 
gelegenheid is. Ondanks deze belemmerende omstandigheden is in het ver- 
leden getracht afdoende controlemechanismen te vinden op het optreden 
in de lagere regionen van de organisatie. Daartoe werden de bevoegdheden 
van de politie die algemeen geldend in de wetgeving en het Ambtenarenre- 
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glement voor de rijks- en gemeentepolitie formeel staan omschreven, uitge- 
breid met instructies, dienstvoorschriften en dienstorders die per korps wer- 
den vastgesteld. Duidelijk is echter dat deze regulering slechts een margina- 
le invloed heeft op de feitelijke taakuitoefening en hoogstens controle-agres- 
sie vanuit het uitvoerende niveau tot gevolg heeft.54 De politieman uit de la- 
gere rangen organiseert zijn eigen werk en ontkomt daarbij goeddeels aan 
de interne en externe controle, hoewel de handelingsruimte van zijn optre- 
den wel door deze controle wordt bepaalds5. Steeds meer ontstaat dan ook 
het besef dat negatieve controle niet het geijkte middel is om een dergelijke 
organisatie te beheersen, maar dat meer kan worden bereikt met positieve 
beheersingsinstrumenten als werkoverleg en evaluatiebesprekingen. 

Onder het voorbehoud dat er grote verschillen bestaan tussen de gemeen- 
tepolitiekorpsen onderling - met name als gevolg van de verschillen in korps- 
omvang - en de rijkspolitie kan als resumé van de hierboven gegeven be- 
schrijving en opsomming van kenmerken van de politietaak een globale ty- 
pering van de politie-organisatie worden gegeven in de volgende structurele 
en culturele termen: 

De politie-organisatie is een non-profit organisatie met een hiërarchische 
gezagsstructuur, een verbureaucratiseerde procesgang voor zover het de 
bureau-activiteiten betreft, een asymetrisch communicatiepatroon, een hiër- 
archische lijnstaf opbouw, waarbinnen medewerkers functioneren met veel- 
al een instrumentele taakopvatting, met op het uitvoerende niveau ruime 
discretionaire bevoegdheden. 

Meer specifiek geldt dat vooral aan de grotere korpsen een nfrontline)) ka- 
rakter56 kan worden toegeschreven, hetgeen wil zeggen dat de leden op het 
uitvoerende niveau van de organisatie zich een ruime handelingsvrijheid 
hebben toegeëigend, om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen 
die in ((vijandige)) en onvoorspelbare situaties dienen te worden opgelost. 
Een dergelijke werksituatie leidt ertoe, dat een bijzondere mentaliteit wordt 
ontwikkeld, waarin solidariteit met collega's in dezelfde positie, een belang- 
rijke rol speelt. Een bijkomend verschijnsel is dat in dat geval op het uitvoe- 
rende niveau een eigen ((werkdefinitie)) wordt ontwikkeld, die afwijkt van de 
definitie die door het management van de organisatie wordt gehanteerd.57 

Het verschil in werkdefinitie heeft voor een deel te maken met het taakdua- 
lisme van de politie (het feitelijke en normatieve onderscheid tussen orde- 
en wetshandhavende activiteiten enerzijds en hulpverlenende activiteiten 
anderzijds) maar daarnaast vooral ook met de discretionaire bevoegdheden 
van de politieman op het uitvoerende niveau van de organisatie en het ver- 
schil in opleiding tussen de hogere en lagere rangen. De agent of wacht- 
meester begint na een opleiding van ruim een jaar werkelijk aan de voet van 
de organisatie, terwijl de inspecteur na een opleiding van 4 jaar aan de Ne- 
derlandse Politie Academie zijn carrière aanvangt op een niveau waar de 
agent doorgaans niet kan eindigen. Dit betekent dat beide groeperingen een 
verschillend socialisatieproces hebben doorgemaakt gedurende de oplei- 
dingsperiode, en ook tijdens het functioneren in de politiekorpsen twee ver- 
schillende referentiegroepen zijn gaan vormen. 

Al met al betekent het bovenstaande dat er kan worden gesproken van een 
specifieke beroepscultuur van de politie, zij het dat er aanzienlijke verschil- 
len kunnen bestaan tussen de verschillende niveaus en afdelingen van de 
organisatie; een beroepscultuur die, gecombineerd met de specifiel<e taak- 
kenmerken van de politie, ertoe leidt dat aan de beheersbaarheid van de or- 
ganisatie duidelijke beperkingen worden opgelegd. 

2.4. Enkele bijzondere aspecten van de organisatie 

2.4.1. Technologie 

Hoewel het feitelijke politiewerk bestaat uit interacties met mensen onder 
de meest uiteenlopende omstandigheden, kan daartoe in de middelensfeer 
gebruik gemaakt worden van technische en technologische ontwikkelingen. 
In het algemeen gesproken zijn er drie fasen te onderscheiden in het gebruik 
van technische of technologische hulpmiddelen. 
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In de zestiger jaren heeft de politie zeer manifest een proces van motorise- 
ring doorgemaakt. De gevolgen hiervan voor de relatie tussen politie en pu- 
bliek mogen genoegzaam bekend worden verondersteld. De zeventiger ja- 
ren kunnen worden gekenmerkt als het decennium van het op grote schaal 
gebruik maken van mobiele verbindingsapparatuur (mobilofoon en porto- 
foon). Met name de portofoon heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan de 
potentiële beheersbaarheid van de organisatie. Hoewel daarnaar in Neder- 
land geen onderzoek is verricht, toont Engels onderzoek aan dat de introduc- 
tie van deze verbindingsmiddelen niet direct leidt tot betere beheersingsmo- 
gelijkheden van het uitvoerende optreden. 

Een derde fase in de technologische ontwikkelingen heeft zich zeer recent 
aangediend met de automatisering. Hoewel de eerste projecten aan het eind 
van de zeventiger jaren zijn opgezet (surveillancegegevens, meldkamer, her- 
kenningsdienst, opsporingsregister e.a.), mag verwacht worden dat de in- 
vloed daarvan -zeker nu microsystemen steeds meer voorhanden komen - 
zich vooral in de tachtiger jaren zal laten gelden. Uit recent afgesloten onder- 
zoek blijkt echter dat lopende automatiseringsprojecten nog de nodige aan- 
dacht rechtvaardigen om tot een adequate aanpassing van het beleid en de 
bedrijfsvoering in de korpsen te geraken58. In hoeverre deze ontwikkeling 
consequenties heeft voor een efficiëntere bedrijfsvoering valt met de nu be- 
schikbare kennis moeilijk te voorspellen. 

2.4.2. Opleiding en vorming 

De opleiding en vorming van de Nederlandse politieman en -vrouw waren 
tot voor kort te typeren als een bedrijfsopleiding, theoretisch van aard en 
voornamelijk gericht op het repressieve deel van de politietaak. Daarbij zijn 
de verschillende cursussen geconcentreerd in de eerste 10 jaar van de loop- 
baan en is van een systematische permanentie vrijwel geen sprake. 

De jonge aspirant volgt een primaire politie-opleiding, van 1 jaar op 
m.b.0.-niveau, tot wachtmeesterlagent. Deze opleiding is vooral gericht op 
feitenkennis en beheersing van voornamelijk fysieke vaardigheden. Daarna 
kan men zich via zelfstudie bekwamen voor een politie-diploma B, dat be- 
haald wordt als afsluiting van een zuiver theoretisch juridisch gericht exa- 
men. Dit diploma is onder meer vereist om in aanmerking te komen voor de 
bezetting van functies waaraan de rang van opperwachtmeester/brigadier is 
verbonden. Daarenboven dient men hiervoor een kadercusus te volgen van 
8 weken. Dit is een algemene, deels informatieve, deels vormende opleiding 
waaraan geen examen is verbonden. Naast deze op de carrière gerichte cur- 
sussen kan men op de functie gerichte vaktechnische cursussen volgen bij 
voorbeeld op het terrein van verkeer en recherche. 

De laatste jaren zijn op het terrein van zowel de primaire als de voortgezet- 
te opleidingen ontwikkelingen gestart die dit beeld aanzienlijk kunnen veran- 
deren. De primaire opleiding zal waarschijnlijk verlengd worden tot 19 
maanden netto, met als belangrijkste inhoudelijke veranderingen, dat de op- 
leiding meer op de praktijk zal worden afgestemd, mede door invoering van 
een stage; het meer met elkaar in verband brengen van de verschillende 
vakken door het aangeven van de relevantie en de onderlinge relatie; de in- 
tegratie van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in de opleiding en 
de benadering van de aspirant als een volwassen persoon met een eigen 
verantwoordelijkheid die zich onder begeleiding toerust voor het vak van 
politieman/-vrouw 

De ontwikkelingen in de voortgezette opleidingen zijn gebaseerd op de 
overtuiging dat niet alleen de maatschappij, ten behoeve waarvan en waar- 
binnen de politie werkt, verandert, maar ook de politieman/-vrouw zelf -, 
naarmate hijlzij ouder wordt. Dit brengt de noodzaak met zich mee te komen 
tot een systeem van permanente educatie met daarin onderdelen gericht op 
het (nog) beter functioneren in  de huidige functie, onderdelen gericht op de 
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voorbereiding voor andere functies en onderdelen gericht op het intern 
functioneren van de organisatie(onderde1en). Daarbij zullen alle delen van 
de politietaak, dus ook de preventie, aan de orde komen. Er zal niet alleen 
aan de vaktechniek aandacht geschonken worden maar ook en vooral aan 
inzicht in sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en aan de rol van de poli- 
tie en van iedere individuele politiefunctionaris daarin. 

De opleiding voor politie-officier is een opleiding op h.b.0.-niveau met een 
duur van 4 jaar inclusief 1 jaar stage. Daarna zijn er geen cursussen die ver- 
plicht gevolgd moeten worden in het kader van een carriere. Wel kan op vrij- 
willige basis deelgenomen worden aan vaktechnische en algemeen vormen- 
de cursussen. In de naaste toekomst zal worden onderzocht in hoeverre de 
primaire officiersopleiding aansluit bij de praktijk. Probleem daarbij is dat af- 
hankelijk van het korps waarin men terecht komt en de functie die men gaat 
bekleden, de praktijk van officier tot officier zeer sterk kan verschillen. 

Ook ten aanzien van de officieren zijn ontwikkelingen gaande om te ko- 
men tot een systeem van permanente educatie. Daarbij ligt de nadruk ener- 
zijds op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en hun betekenis voor de 
politie en anderzijds op de managements-aspecten van de verschillende 
functies. 

De burgerfunctionarissen bij de politie vormen een derde belangrijke cate- 
gorie personeelsleden. Voor deze groep bestaat er geen landelijk opleidings- 
en vormingsplan. Redenen daarvoor zijn de autonomie van de verschillende 
korpsbeheerders op dit terrein en de mogelijkheid de vereiste vakkennis en 
vaardigheden op de arbeidsmarkt aan te trekken. Ook deze functionarissen 
krijgen echter te maken met de veranderingen binnen en buiten de politie 
en met de invloed daarvan op hun werk en ookvelen van hen zullen binnen 
de politie-organisatie carriere willen maken. 

2.4.3. Informele rexhtspositie 

Naast de formele rechtspositie (die te vergelijken valt met andere catego- 
rieën overheidspersoneel) heeft zich in de loop der jaren een stelsel van in- 
formele rechtspositieregelingen ontwikkeld. De regelingen liggen voorna- 
melijk in de sfeer van faciliteitenverlening. De oorzaak hiervan is terug te 
voeren tot het 24-urig dienstverband en het verrichten van onregelmatige 
diensten, wat het gevaar in zich heeft dat politieman in een sociaal isolement 
geraakt. Gevolg hiervan is, dat veel sociale activiteiten in politieverband 
plaatsvinden, bij voorbeeld op het gebied van sport, muziek, etc. Daarnaast 
heeft de toepassing van de rechtspositionele regels historisch een ontwikke- 
ling doorgemaakt waarbij incidentele afwijkingen geleidelijk structurele vor- 
men hebben aangenomen, waardoor een zeker gewoonterecht is ontstaan. 

Zo geldt voor de surveillancedienst doorgaans een rooster van twee uur 
op straat- een uur binnen (twee uur op, een uur af). Dit verouderde plan- 
ningssysteem is ontstaan in de tijd, dat men te voet in weer en wind moest 
surveilleren en voorts omdat - wegens onbereikbaarheid van het personeel 
buiten -een contingent mankracht op het bureau aanwezig moest zijn, 
waarbij tevens geldt dat ten behoeve van bewakingsfuncties te allen tijde 
een minimale bezetting is vereist. De bureau-uren maken deel uit van het 
dienstverband en dienen te worden gebruikt voor de afhandeling van admi- 
nistratieve werkzaamheden, hoewel onderzoek heeft aangetoond dat een 
groot deel van deze tijd wordt besteed aan persoonlijke v e r ~ o r g i n g ~ ~ .  Ook 
het eten in diensttijd en een dienstverband zonder onderbreking (dat wi l  zeg- 
gen geen gebroken diensten) worden nu beschouwd als verworven rechten. 

Algemeen aanvaard is ook het feit, dat operationele eenheden bestaan uit 
minimaal twee man (dubbele autobezetting) op grond van veiligheidsover- 
wegingen, terwijl onderzoek in Amerika (waarvan in het algemeen toch ge- 
zegd kan worden dat de politieman aan meer gevaar bloot staat dan in ons 
land) heeft aangetoond dat eenmans surveillance zeker niet onveiliger is, en 
bovendien een kwalitatief betere taakuitoefening opleverPo. 
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2.5. Enkele ontwikkelingen 

Tot voor kort was er nauwelijks sprake van verschillende in de opbouw 
van een gemeentelijk politiekorps, Kenmerken voor een doorsnee politie- 
korps was dat er een hoofdverdeling bestond in drie diensten: 
- de Algemene of geüniformeerde dienst 
- de Justitiële dienst 
- de Beheersdienst. 

Verreweg het grootste deel van de formatie van elk gemeentepolitiekorps 
en ook van de rijkspolitie wordt gevormd door de Algemene Dienst 
(75-80%). Bij de gemeentepolitie geldt als regel dat 15% van de formatie ten 
goede komt aan de Justitiële Dienst, terwijl van de Beheersdienst kan wor- 
den gezegd dat daar doorgaans het merendeel van de burgerfuncties is on- 
dergebracht. Het gezicht van de politie wordt vooral gevormd door de sur- 
veillancedienst, een onderdeel van de Algemene Dienst en als zodanig het 
grootste onderdeel van elk korps. 

De laatste jaren heeft er in met name de grotere gemeentepolitiekorpsen 
een ontwikkeling plaatsgevonden waarbij de surveillancedienst werd geor- 
ganiseerd volgens het zogenaamde ((drie-lagenmodel)) : 

a. de wijksurveillance (de wijkagent) 
De wijkagent oefent zijn functie uit in een bepaalde wijk van de gemeente 

en is aldaar belast met het basis-politietoezicht ten behoeve van het hand- 
haven van het voor die wijk normale peil van orde en rust. De functie van de 
wijkagent is niet specialistisch, hoewel in een aantal plaatsen de nadruk 
wordt gelegd op de hulpverlenende activiteiten. De wijkagent wordt door- 
gaans erg vrij gelaten in zijn optreden en kan meer tijd besteden aan een 
structurele oplossing van de problemen die zich in zijn wijkvoordoen. In 
veel gevallen zal hij echter als verwijzer moeten optreden naar gemeente- 
lijke Diensten of (particuliere) instellingen in de welzijnssector. Hoewel de 
aantallen wijkagent per korps kunnen wisselen maakt deze categorie nooit 
meer dan 10% van de geuniformeerde politie uit. 

b. de preventiesurveillance 
De preventiesurveillance is een vorm van surveillance die gericht is op het 

verminderen of beheersen van bepaalde incidenten. De manier van surveil- 
leren (per auto, op de fiets, te voet; in uniform of burger, individueel, per 
koppel of in groepsverband) hangt af van het soort incidenten dat men wi l  
voorkomen (aanrijdingen, verkeersovertredingen of andere strafbare feiten). 
Vaak wordt deze surveillance georganiseerd in een projectstructuur. 

c. assistentiesurveillance 
De assistentie-surveillance is de gemotoriseerde surveillance die reageert 

op meldingen uit het publiek. Op grond van de resultaten van de, in een aan- 
tal grotere korpsen toegepaste, automatische verwerking van gegevens (aan- 
rijtijden, behandeltijden, wachttijden etc.) kunnen de surveillanceauto's 
worden toegewezen aan bepaalde gebieden van een gemeente. Deze vorm 
van surveillance wordt 24 uur per dag uitgeoefend. 

De ontwikkeling van het ((drie-lagenmodel)) heeft gediend als kader van 
waaruit het beleid en de bedrijfsvoering van de surveillance benaderd wor- 
den. Ten gevolge daarvan werd een rationalisering mogelijk die de kwaliteit 
van de surveillance, met gebruikmaking van de technologische ontwikkelin- 
gen, ongetwijfels sterk heeft verbeterd. Met name geldt dit voor de assisten- 
tiesurveillance waarover de bedrijfskundige kennis het meest is toegeno- 
men,61 in tegenstelling tot de preventiesurveillance waarover beduidend 
minder kennis voorhanden is met als gevolg dat deze surveillancevorm in de 
meeste korpsen als een restfunctie wordt behandeld. 
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Deze stiefmoederlijke bedeling van de preventiesurveillance wordt behal- 
ve door het ontbreken van inzicht in de effecten ervan,62 vooral ook veroor- 
zaakt door de beperkingen die gelden voor de inzet van het personeel. Ten 
gevolge van zowel het onregelmatige werkaanbod (pieken en onvoorspel- 
baarheid) als onregelmatigheden in het personeelsaanbod (toegestane on- 
regelmatigheid, sport- en opleidingsfaciliteiten, (ongeschreven) rechtsposi- 
tie, bijstandsverleningen) ontstaat er een gefragmentariseerd inzetpatroon - 
geïnstitutionaliseerd in dienstroosters - waardoor ernstige beperkingen 
worden opgelegd aan een efficiënte inzet van het beschikbare personeel. 

Voor wat betreft de rijkspolitie geldt het bovenstaande in iets mindere ma- 
te omdat de surveillancecapaciteit daar doorgaans niet wordt gesplitst in as- 
sistentie- en preventiesurveillance; hetgeen niet wegneemt dat ook daar de 
hierboven genoemde inzetproblematiek een rol speelt. Min of meer in te- 
genstelling tot de geüniformeerde dienst, geldt dat bij de Justitiële Dienst 
veel minder ontwikkelingen hebben plaatsgevonden o m  de rationalisering 
van de bedrijfsvoering te vergroten. Slechts recentelijk wordt door middel 
van een projectmatige aanpak, waarbij gerichte voorlichtings- en opspo- 
ringsactiviteiten op elkaar worden afgestemd, in een enkel korps getracht de 
efficiency en de effectiviteit van de recherche te vergrotenes. 

Sinds het verschijnen van de rapporten van de Projectgroep Organisatie 
Structurene4 zijn er in een aantal korpsen pogingen ondernomen om de poli- 
tietaak te laten verrichten door wijkteams. De wijlcteamgedachte ofwel het 
teampolitie-concept is met name in Engeland en Amerika - overigens met 
bitter weinig succes - op z'n merites beproefde5. Hoewel er legio vormen 
van teampolitie denkbaar zijn kan toch een viertal componenten genoemd 
worden die te zamen het beeld vormen van een organisatie waarin op basis 
van het teampolitie-concept wordt gewerkt, t.w.: 

- despecialisatie - (werl<structurering, m.n. surveillance en recherche); 
- decentralisatie - (relatief autonome teams o p  wijkniveau); 
- interne democratisering - (beleidsparticipatie vanuit het  uitvoerend niveau); 
- externe integratie - (verbetering relatie met bevolking ten behoeve van 

wederzijdse communicatie en informatieverschaffing). 

Hoewel er in een aantal korpsen pogingen zijn ondernomen om het team- 
politie-concept door middel van experimenten of projecten te implemente- 
ren kan er slechts in een 3-tal korpsen van een betrekkelijk succes worden 
gesproken. Het betreft in dat geval nieuwe korpsen die zijn ontstaan op het 
moment dat de betreffende gemeenten de grens van 25000 inwoners pas- 
seerden, zodat vanuit een open situatie zonder de ballast van bestaande so- 
ciale structuren kon worden gewerkt aan een gewenste organisatie. 

Ook bij de rijkspolitie worden pogingen in het werk gesteld o m  binnen de 
districten de organisatiestructuur, die van oudsher wordt gekenmerkt door 
despecialisatie en decentralisatie, in weerwil van andere ontwikkelingen zo- 
veel mogelijk te handhaven. Het onlangs aan de Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aangeboden rapport ((proefdistricten)) biedt een duide- 
lijke onderbouwing voor deze ontwikkelingenGe. 

Er kan echter worden gesteld dat een proces van organisatieverandering 
in de richting van teampolitie of minder vergaande structurele verande- 
ringen zeer specifieke beheersingsproblemen opleveren, die slechts kunnen 
worden gereduceerd tot aanvaardbare proporties als het veranderingsproces 
stapsgewijs plaatsvindt, waarbij alle aandacht moet zijn gevestigd op het be- 
reiken van zoveel mogelijk positieve betrokkenheid van de organisatieleden. 
Daarbij is er aanleiding om te veronderstellen dat het naast elkaar laten be- 
staan van een staande en een veranderingsorganisatie een grotere bezet- 
tingsgraad van het personeel oplevert, die niet in alle gevallen kan worden 
opgebracht - mede als gevolg van verworvenheden van de rechtspositie - 
met het ter beschikking staande potentieel6'. 
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3. ENKELE VERSCHILLEN TUSSEN EN BINNEN KORPSEN 

In de vorige paragraaf is al enige aandacht besteed aan de verschillen in 
organisatie-opbouw die er bestaan tussen de gemeentepolitiekorpsen on- 
derling en de rijkspolitie. Het verdient echter aanbeveling om op deze plaats 
nog enige nuancering daaromtrent aan te brengen, niet zozeer door op struc- 
tuurverschillen te wijzen maar meer door de aandacht te vestigen op ver- 
schillen, die ontstaan ten gevolge van de differentiaties in de taakomgeving 
die tussen korpsen - maar ook binnen een bepaald korps - een rol kun- 
nen spelen. 

Vaak wordt er gemakshalve gesproken over verschillen die er zouden be- 
staan tussen de gemeentepolitiekorpsen enerzijds en het korps rijkspolitie 
anderzijds. Dit is nogal simplistisch als er niet op twee manieren een nuan- 
cering wordt aangebracht. Allereerst moet er onderscheid worden gemaakt 
in de categorieën gemeentepolitiekorpsen. 

De grootste korpsen vormen een aparte categorie, omdat aaar een politie- 
zorg, gedeconcentreerd over een aantal afdelings- of districtsbureaus, van 
beduidende omvang wordt uitgeoefend. De indeling in categorieën van de 
overige korpsen is min of meer arbitrair, omdat het niveau van structurele 
differentiaties binnen deze groep doorgaans correleert met de omvang van 
het korps. De rijkspolitie (en enkele gemeentepolitiekorpsen) vormen daar- 
entegen een aparte categorie omdat daar de geografische deconcentratie 
het verst is doorgevoerd. 

Daarnaast dient er ook een nuancering te worden aangebracht door te wij- 
zen op de verschillen die er binnen - met name- de grootste korpsen kun- 
nen bestaan ten aanzien van de feitelijke taakuitvoering. 

Deze verschillen -zowel tussen korpsen als binnen korpsen - betreffen 
vooral verschillen in de taakomgeving, die op hun beurt weer leiden tot ver- 
schillen in het niveau van handhaving en andere vormen van optreden. De 
taakomgeving, ofwel het taakaanbod in een bepaalde sociaal-ecologische si- 
tuatie, vormt daarmee een bepalende factor voor de verschillen tussen en 
binnen korpsen. Concreet betekent dat, dat tegen bepaalde delicten in het 
ene geval wel en het andere geval niet wordt opgetreden. Nog concreter wi l  
dit zeggen dat bij voorbeeld bepaalde bijzondere wetten (Winkelsluitings- 
wet, Uitverkopenwet, IJkwet etc.) door bepaalde groepen van de rijkspolitie 
nog wel worden gehandhaafd, terwijl veel gemeentepolitiekorpsen daar niet 
meer aan toe komen. Ook tussen gemeentepolitiekorpsen kunnen soortgelij- 
ke verschillen bestaan: kleine criminaliteit zal in kleine korpsen doorgaans 
aanleiding zijn tot meer opsporingsactiviteit dan in grotere korpsen, waar de 
werkdruk tot prioriteitstelling dwingt. Tegelijkertijd kunnen er tussen de cen- 
trumwijken en de buitenwijken van grotere steden duidelijke verschillen be- 
staan in het handhavingsniveau. 

Hoewel deze verschillen uit het oogpunt van rechtsgelijkheid ongewenst 
worden geacht is het zeer de vraag of het management van de korpsen hier 
veel aan toe of af kan doen. De bepaling van het niveau van het politie-optre- 
den zal in grote lijnen deel uitmaken van een maatschappelijk institutionali- 
seringsproces, hetgeen als consequentie heeft dat verschillen zowel onont- 
koombaar als gewenst zijn. Een en ander neemt niet weg dat vanuit de lei- 
ding van een korps - in overleg met de burgemeester en de officier van justi- 
t ie- toegewerkt kan worden naar een bepaald aspiratieniveau, zijnde een 
optimum tussen verwachtingen en mogelijkheden. in feite betekent dit, dat 
er een dynamisch evenwicht zal dienen te bestaan, waarbij als handicap 
geldt dat de verwachtingen van het publiek omtrent het niveau van politie- 
zorg, slechts op een gebrekkige wijze zijn vast te stellen. Dit geldt vooral 
voor die taken, waar de politie geacht wordt zelf het initiatief te nemen. 

Op dit punt kan echter op een belangrijk verschil gewezen worden tussen 
de gemeentepolitiekorpsen en de landgroepen van de rijkspolitie. De klein- 
schalige samenlevingsverbanden waarbinnen de rijkspolitie doorgaans 
werkt, resulteren in persoonlijke verhoudingen tussen politie en bevolking 
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die het mogelijk maken om beter voeling te houden met de verwachtingen 
omtrent het niveau van politiezorg. In grotere gemeenten, waar persoonlijke 
bekendheid tussen politieambtenaar en burger vaak niet tot stand komt, zal 
het dientengevolge moeilijker zijn om een optimaal niveau van politiezorg te 
bepalen. 

Resumerend betekent dit dat er tussen de korpsen en groepen zowel ver- 
schillen bestaan in handhavingsniveau als verschillen in de mogelijkheden 
om tot een bepaald aspiratieniveau van politiezorg te komen. Met betrekking 
tot het laatste verkeren de groepen van de rijkspolitie doorgaans in een be- 
tere positie dan de gemeentepolitiekorpsen. 
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BIJLAGE 3 SCENARIO'S BIJ EEN ONGESTUURDE-20 VARIANT 

1. INLEIDING 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de gevolgen die ver- 
moedelijk zuilen optreden als bij de politie een stringente bezuinigingsmaat- 
regel wordt doorgevoerd in de orde van grootte van 20%, zonder dat daarbij 
compenserende maatregelen worden getroffen. Het is vanzelfsprekend dat 
een dergelijke beschrijving ondanks zijn ogenschijnlijke eenvoud - gerichte 
compensatiemaatregelen worden buiten beschouwing gelaten - dient te 
worden beschouwd als een tentatieve analyse van een complexe organisa- 
tie, zodat veelal moet worden volstaan met speculaties. Het is daarom van 
belang een tweetal opmerkingen vooraf te maken, zowel met betrekking tot 
de analytische beperkingen van deze exercitie als met betrekking tot de aan- 
pak die daarbij is gevolgd. Daarna wordt op grond van enkele algemene op- 
merkingen over het effect van een capaciteitsvermindering een viertal sce- 
nario's beschreven. 
- De vaak enorme verschillen tussen de taakomgevingen van de gemeen- 

tepolitiekorpsen of groepen van de rijkspolitie kunnen in deze beschrijving 
slechts op beperkte wijze tot uiting komen. Daarnaast geldt dat, gelet op het 
bijzondere takenpakket en de nogal afwijkende organisatiestructuur van de 
Koninklijke Marechaussee, deze exercitie zich in hoofdzaak zal richten op de 
reguliere politie. 
- Met betrekking tot de externe effecten kan een onderscheid worden ge- 

maakt in feitelijke en gepercipieerde effecten. De literatuur over de effectivi- 
teit van het politie-optreden - het effect van preventief politie-optreden is 
doorgaans niet aantoonbaar tenzij sprake is van een concreet te beïnvloeden 
probleem, dat naartijd en plaats duidelijk kan worden gelokaliseerd, en 
waarbij de politie met grote frequentie toezicht uitoefent- geeft aanleiding 
om in een verhandeling als deze het accent te leggen op effecten die door 
het publiek of bepaalde groepen daarvan worden gepercipieerd, dat wil zeg- 
gen gevoelsmatig worden toegeschreven aan een capaciteitsvermindering 
bij de politie; uit de literatuur is tevens bekend dat deze gepercipieerde ef- 
fecten doorgaans niet parallel lopen met de feitelijke effecten. 

Na deze opmerkingen van procedureel-methodologische aard volgen 
enkele algemene inhoudelijke punten die voorafgaan aan een behandeling 
van de scenario's. 

2. EEN VIERTAL SCENARIO'S 

Bij het politie-optreden spelen twee aspecten een belangrijke rol, nl. zicht- 
baarheid en beschikbaarheid. De zichtbaarheid van het optreden wordt na- 
gestreefd door het dragen van het uniform door het grootste deel van een 
korps en komt verder tot uiting in het gebruik van duidelijk herkenbare au- 
to's. Van de zichtbaarheid van het optreden wordt verondersteld dat het 
enerzijds een gunstige invloed heeft op de gevoelens van veiligheid en 
rechtszekerheid in een gemeenschap ofwel dat het de onrustgevoelens te- 
gengaat en anderzijds dat het de sanctiedreiging bij potentiële regelovertre- 
ders opnieuw inprent (bij voorbeeld verkeersgedrag). 

Het aspect van de beschikbaarheid is nauw met de zichtbaarheid verbon- 
den - beide worden met dezelfde middelen nagestreefd -maar het heeft 
vooral te maken met het nastreven van feitelijke veligheid, bescherming en 
hulpverlening. In de literatuur is een tendens waarneembaar om de gevoe- 
lens van veiligheid te verkiezen boven de feitelijke veiligheid als criterium 
om het effect van het politie-optreden te meten. De mate waarin de bevol- 
king vertrouwen heeft in de competentie van de politie wordt sterk bepaald 
door de hierboven beschreven zichtbaarheid en beschikbaarheid. 
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In relatie tot het zichtbaarheidsaspect en beschikbaarheidsaspect van de 
politiefunctie kan het ((existentiële)) aspect van de functie worden genoemd. 
De rechtsorde in een maatschappij wordt onder meer in stand gehouden 
door sanctiedreiging van normoverschrijdend gedrag. De doorgaans stil- 
zwijgend veronderstelde aanwezigheid van de politie vervult daarbij een be- 
langrijke rol. Anders gezegd: Tussen orde en wanorde loopt een -vaak on- 
zichtbare - markering die mede in stand kan worden gehouden dank zij de 
existentiële functie van de politie. De gedachte dat de politie altijd overal is 
of kan zijn vormt een onderdeel van de apolitiemythe)), die een paradox 
vormt met de feitelijke aanwezigheid en de betrekkelijk marginale invloed 
van de politie op het dagelijks leven1. 

Op grond van het bovenstaande kan een verklaring worden gegeven van 
het axioma dat voor elk politiekorps of gedeconcentreerd onderdeel daarvan 
een minimumbezetting wordt gehanteerd. Deze minimumbezetting heeft in 
de eerste plaats betrekking op de surveillancedienst, die als noodhulpdienst 
de laagste drempel heeft. Als dit minimum door bijzondere omstandigheden 
wordt gepasseerd, geldt als absoluut minimum het aantal van één of twee po- 
litieambtenaren dat nodig is om een bureau bezet te houden. Het minimum 
voor de surveillancedienst is in principe per korps gebaseerd op ervarings- 
gegevens met betrekking tot het werkaanbod. 

Het werkaanbod van een politiekorps (en dat geldt zeker voor de kleinere 
korpsen) wordt gekenmerkt door een relatieve onvoorspelbaarheid. Er kun- 
nen zich zowel pieken als dalen voordoen, waarbij als vanzelfsprekendheid 
geldt dat potentiële pieken nooit als uitgangspunt mogen en kunnen gelden 
voor de personeelsbezetting. Waar het in dit verband echter om gaat is dat 
een drastische vermindering van mankracht zich in eerste instantie pas echt 
wreekt op de tijden dat er sprake is van een toevallige piek in het werkaan- 
bod. Daarnaast zal een vermindering van mankracht in de meeste korpsen 
goed merkbaar zijn tijdens de z.g. schaarsteperiodes; de periodes die ont- 
staan als gevolg van de discrepanties tussen het werkaanbod en de op het 
dienstrooster gebaseerde beschikbaarheid van personeel. Buiten de schaars- 
teperiodes (die echter doorgaans samenvallen met structurele pieken in het 
werkaanbod!) hoeft een vermindering in mankracht dus geen rechtstreekse 
gevolgen te hebben. Op langere termijn zullen deze gevolgen door de bevol- 
king worden gegeneraliseerd, met dien verstande dat aan de politie een ver- 
minderde competentie voor haar taak wordt toegeschreven. Dit proces zal 
zich echter per bevolkingsgroep in een verschillend tempo voltrekken; groe- 
pen die relatief vaak politiebemoeienis vragen zullen hun perceptie eerder 
bijstellen dan groepen die nooit of vrijwel nooit op eigen initiatief met de po- 
litie in contact treden. 

Resumerend kan worden gesteld dat een drastische capaciteitsverminde- 
ring zich per tijdsperiode verschillend zal manifesteren voor zover het daad- 
werkelijk optreden betreft (verschillen tussen korpsen daargelaten). Daaren- 
tegen zal op langere termijn een generalisatieproces optreden hetgeen ertoe 
zal leiden dat in meer algemene termen de beschikbaarheid en de zichtbaar- 
heid van de politie door de bevolking lager zullen worden ingeschat. De be- 
grippen beschikbaarheid en zichtbaarheid kunnen in verband worden ge- 
bracht met respectievelijk feitelijke en gevoelsmatige veiligheid en vormen 
gezamenlijk een operationalisatie van ((het vertrouwen in de competentie 
van de politie)). Schematisch kan een een ander in de volgende kruistabel 
worden weergegeven. 

Vertrouwen in competentie van de pol i t ie Bevolking 

gelij I< minder 

pol i t ie gelijk a b 
< minder C d ' Voor noten zie bijlage 5. 
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In dit schema wordt uitgegaan van het vertrouwen in de competentie van 
de politie, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de ontwikkeling die daarin 
bij enerzijds de bevolking of bepaalde groepen daaruit en anderzijds de poli- 
tie, kan optreden. Hoewel uit de onderzoeksliteratuur valt af te leiden dat de 
bevolking weinig oog heeft voor fluctuaties in de inzet van politiesurveillan- 
ce2 dient er bovendien onderscheid te worden gemaakt in een gelijkblijvend 
of een verminderend vertrouwen, omdat het invoeren van drastische bezui- 
nigingen ongetwijfeld door de media aan de bevolking wordt bekend ge- 
maakt. Ook voor de politie is dit onderscheid in principe van belang. De cel- 
len van het schema hebben betrekking op scenario's die zich als volgt laten 
toelichten: 

a. Zowel de politie als de bevolking blijven in dit scenario - ondanks een 
vermindering in mankracht - vertrouwen hebben in de competentie van het 
politie-apparaat. Op grond van Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat de 
bevolking ingrijpende wijzigingen in  het surveillancepatroon niet opmerkt3, 
mag worden aangenomen dat met betrekking tot de zichtbaarheid van het 
optreden geen veranderingen worden geconstateerd. 

Anders is het gesteld met de beschikbaarheid. Met name in de nu al be- 
staande schaarsteperiodes (bij voorbeeld weekend-nachten) zal door de be- 
volking op den duur een daling worden geconstateerd, te beginnen bij die 
groepen die regelmatig politiebemoeienis vragen. Dit proces zal zich per be- 
volkingsgroep verschillend voltrekken. Bevolkingsgroepen die relatief veel 
politiebemoeienis inroepen, bij voorbeeld in de probleemwijken 
van grote steden, zullen eerder de indruk krijgen dat de politie minder 
dan voorheen beschikbaar is, terwijl de bewoners van buitenwijken en 
slaapsteden die in het algemeen weinig om politiebemoeienis in concrete 
gevallen vragen wellicht in het geheel niet of pas in een veel later stadium 
zullen merken dat de politie minder beschikbaar is. Met klem dient erop te 
worden gewezen dat de in dit verband gedane uitspraken gelden onder 
voorwaarde dat het vertrouwen in de competentie van de politie- blijkens 
onderzoek is dat vertrouwen op dit moment groot4 - niet wordt aangetast 
door de berichtgeving over bezuinigingen. 

b. In dit scenario blijft de politie vertrouwen hebben in eigen kunnen, 
maar de bevolking is daar minder van overtuigd. In dat geval zal de zicht- 
baarheid van de politie - onder invloed van selectieve waarneming en bijge- 
stelde verwachtingen - in de ogen van de bevolking snel minder worden. De 
beschikbaarheid zal vanuit datzelfde perspectief per definitie minder snel da- 
len, omdat er tijd overheen gaat voordat er voldoende ervaringsgegevens 
bij een bepaalde bevolkingsgroep of in een bepaalde wijk beschikbaar zijn. 
Ook al omdat de politie onder de gegeven omstandigheden adequaat blijft 
functioneren, zal deze daling zich langzaam voltrekken, zij het dat ook hier 
een proces van selectieve waarneming en bevooroordeling bij de bevolking 
een ander beeld doet ontstaan. 

c. Een nieuw element in dit scenario is dat de politie minder vertrouwen 
heeft in haar eigen competentie. In dat geval zullen de gevolgen daarvan 
doorwerken in het eigen functioneren. Uit de literatuur over crisis in en af- 
bouw van organisaties is bekend dat dreigende inkrimpingen nogal ingrij- 
pende verschuivingen van loyaliteiten te zien geven; niet het belang van de 
organisatie en haar maatschappelijk functioneren geldt, maar de deelbelan- 
gen van de eigen groep of de individuele belangen worden meer dan ooit 
verdedigds. Als na een periode van onzekerheid duidelijk wordt dat een be- 
paalde groep of afdeling niet buiten schot blijft en moet inleveren werpt dit 
zijn schaduw al vooruit. In dat geval moet gevreesd worden voor een proces 
van afbrokkelend vertrouwen in de eigen competentie. Het gevaar is niet 
denkbeeldig dat een vicieuze cirkel ontstaat: de argumenten tegen inkrim- 
ping worden selectief waargenomen in de eigen taakomgeving, hetgeen 
leidt tot zwaardere argumentatie, etc. Als de inkrimping wordt doorgevoerd 
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zal de beschikbaarheid betrekkelijk snel afnemen omdat de politie er naar 
verwachting geen geheim van zal maken dat ze niet naar behoren is toege- 
rust voor haar taak. 

Ook het zichtbaarheidsaspect blijft in dat geval niet onaangetast en zal, 
vanuit bevolkingsperspectief, aan daling onderhevig zijn. 

d. Deze laatste cel geeft een scenario te zien waarin het perspectief van de 
bevolking en de politie zich in dezelfde richting ontwikkelt. Conform de toe- 
lichting op het vorige scenario zet zich bij de politie een ontwikkeling in die 
ertoe leidt dat het vertrouwen in de eigen competentie afneemt, hetgeen tot 
gevolg heeft dat afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van 
het apparaat. Deze ontwikkeling wordt nog versterkt omdat ook de bevol- 
king of in ieder geval grote delen ervan haar vertrouwen verliest in de com- 
petentie van de politie. Zowel de zichtbaarheid als de beschikbaarheid ne- 
men in de perceptie van de bevolking snel af. Zoals in het rapport nader is 
toegelicht (par. 6) zal er na verloop van tijd herstel optreden als er een nieuw 
(dynamisch) evenwicht is ontstaan tussen de verwachtingen en het daarmee 
verband houdende werkaanbod (meldingen en aangiften) enerzijds en de fei- 
telijke competentie van het politie-apparaat anderzijds. In een dergelijk sce- 
nario past dat er een privatisering van een deel van de beschermingstaak 
van de politie gaat plaatsvinden. Zowel particuliere bewakingsdiensten als 
ondernemingen die beveiligingsmateriaal verkopen, zullen een extra bloei- 
periode doormaken. 

In meer algemene termen lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat de 
samenleving hardere trekken gaat vertonen, waarbij uitschieters in de vorm 
van eigen-richting niet ondenkbeeldig zullen zijn. Daarentegen moeten en- 
kele stabiliserende tendensen niet worden veronachtzaamd, zeker als daar- 
bij in overweging wordt genomen dat de politie het grootste deel van de ze- 
ventiger jaren met tekorten heeft gefunctioneerd, die in veel korpsen onge- 
veer 20% bedroegen. 

Een beschouwing als deze kan niet worden afgesloten zonder een voor- 
zichtige inschatting welke van de 4 secenario's het meest waarschijnlijk kan 
worden geacht. De scenario's a, b en c hebben met elkaar gemeen dat het 
vertrouwen in de competentie van de politie bij één of beide ((partijen)) (be- 
volking en politie) onveranderd blijft. Voor wat betreft de politie lijkt deze 
veronderstelling op z'n zachtst gezegd minder waarschijnlijk. Reeds kort na 
de aankondiging van de heroverwegingsprocedures in de landelijke nieuws- 
media in maart jl., werd er door de afdeling Rotterdam van de Nederlandse 
Politie Bond (NPB) een vergadering belegd o m  bij voorbaat stelling te ne- 
men tegen het feit dat het sterktebeleid van de politie bij de voorbereidingen 
voor een bezuinigingsoperatie werd betrokken. Een relatie tussen deze stel- 
lingname en een afnemend vertrouwen in de eigen competentie is vrij aan- 
nemelijk. 

Voor de bevolking geldt een minder eenvoudige redenering, omdat de be- 
hoefte aan politiezorg per bevolkingsgroep kan verschillen. Zonder dat er 
sprake is van een algemeen verbreide ((law and order>)-ideologie toont het 
meest recente onderzoek naar opvattingen van het publiek over de politie 
aan, dat een meerderheid zich uitspreekt voor een verhoging van de surveil- 
lancefrequentie in de eigen woonomgeving6. 

Al eerder genoemd Amerikaans onderzoek toont echter aan (zie noot 3) G3t 
de bevolking aanzienlijke wijzigingen in surveillancefrequentie niet opmerkt, 
waarbij echter in aanmerking dient te worden genomen dat bij de bevolking 
geen voorkennis aanwezig was voor de daartoe gehouden experimenten. 
Juist deze factor lijkt van cruciale betekenis omdat zij in nauwe relatie staat 
met de gevoelsmatige veiligheid en het vertrouwen in de competentie van 
de politie. Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat een ingrijpende bezui- 
niging - ondanks een eventueel verhoogde acceptatie als gevolg van het al- 
gemeen aanvaarde bezuinigingsstreven van de overheid - niet ongemerkt 
voorbij zal gaan. 
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Het lijkt dan ook optimistisch om te veronderstellen dat het vertrouwen 
van de bevolking in de competentie van de politie onder die omstandighe- 
den onveranderd blijft. Deze beide overwegingen leiden ertoe dat kan wor- 
den gesteld dat scenario a het minst waarschijnlijk kan worden geacht. Ook 
scenario b lijkt onwaarschijnlijk omdat een inkrimping als hier beoogd de 
korpsen niet onberoerd zal laten. Niet alleen door de vakorganisaties maar 
ook door andere belangengroeperingen zal naar verwachting een sfeer ge- 
schapen worden die het vertrouwen in de eigen competentie niet onaange- 
tast zal laten. 

De scenario's c en d lijken waarschijnlijker, juist omdat er per gemeente of 
gebied binnen een gemeente verschillen zullen bestaan. Desalniettemin 
dient serieus rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat scena- 
rio d - ondanks lokale verschillen - in veel situaties de meeste waarschijn- 
lijkheidswaarde heeft, omdat de bevolking op den duur toch geconfronteerd 
wordt met een verminderde beschikbaarheid. In ieder geval zit er een onont- 
koombare dynamiek in het schema; naarmate er bij de bevolking meer be- 
kendheid ontstaat met de afgenomen beschikbaarheid (en zichtbaarheid) 
van de politie zal de waarschijnlijkheid van scenario d toenemen. 
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BIJLAGE 1% Cijfermateriaal 

1.1. Aantal politie-ambtenaren per 1000 inwoners (relatief) 

Amsterdam 2,78 4,41 
Rotterdam 2,93 4-58 
's-Gravenhage 3,09 4,75 
Overige GP 1,60 2.10 

Totaal GP 1,94 2.58 2,64 
Totaal RP 1,45 2,37 2,44 ' 

Totaal pol i t ie 1.75 2,50 2,59 

I Verdeling van inwoners over de drie grote 
gemeenten en overige gemeentepolitiegebie. 
den is niet gegeven. 
' Uitgegaan is van een bevolkingsgroei van 
0,4% i n  het rijI<spolitiegebied. 

1.2. Aantal politie-ambtenaren per 1000 inwoners (absoluut) 

1970 1980 1985 

inwoners ~nwoners sterkte sterkte inwoners2 sterkte 

Amsterdam 831 463 2 310 716 919 3 164 
Rotterdam 686 586 2 014 579 194 2 653 
's-Gravenhage 550 613 1 700 456 886 2 169 
Overige GP 5 996 691 9 600 6 961 284 14 484 

Totaal GP 8 065 353 15 624 8 714 283 22 470 9 O00 O00 24 160' 
Totaal RP 4 880 226 7 0743 5 376 726 12 337 5 500 O O o R  13 492 

Totaal pol i t ie 12 945 579 22 698 14 091 009 34 807 14 500 O00 37 652 

' A fw i j k ing  met  meerjarencijfer '85 bestaat 
u i t  reserve voor nieuwe gemeentenlgrens- 
wijzigingen. 

Verdeling van inwoners over de drie grote 
gemeenten en overige gemeentepolitie- 
gebieden is niet te geven. 

I n  1970 is uitgegaan van de feitelijke 
sterkte, omdat i n  het jaar 1970 nog geen 
organisatiebeschilclcing werd opgemaakt. 

Uitgegaan is van een bevolkingsgroei 
van 0.4% i n  het rijkspolitiegebied. 

Opm.: I n  1980 l iep de feitel i jke sterkte b i j  de gemeentepolitie i 1% achter op  de 
organieke sterkte en bi j  de r i jkspoli t ie i 7%. 

Sterkte I<oninl<lijl<e Marechaussee 

1.3. Sterkte overige diensten 1981 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Landel i j  Ice Selectie Centrum G.P. 
Primaire scholen G.P. 
Opleidingscentrum M.E. 
Verkeersschool G.P. 
Kaderschool G.P. 
Rechercheschool 
Nederlandse Politie Academie 
Studiecentrum 

Subtotaal 54 9 
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Ministerie van Justitie 

Centrale Recherche Informatiedienst 256 
Politie Technische Dienst 1 14 
Politie Verbindings Dienst 225 
Intendance 74 
Gerechtelijk Laboratorium 90 
Rij lwecherche (incl. overige bijz. ambtenaren) 54 

Subtotaal 
Totaal-Generaal 

1.4. De sterkte van de politie in Nederland vergeleken met die in enige an- 
dere Europese landen 

Een vergelijking met andere landen is niet eenvoudig te maken, omdat 
1". de verdeling van taken over de politie en andere overheidsdiensten 

uiteenloopt; 
2". in uiteenlopende mate administratieve en technische ambtenaren wel, 

ten dele of niet in de politiesterkte zijn opgenomen; 
3". de statistische verwerking van de beschikbare gegevens uiteenloopt. 

Met het nodige voorbehoud kan het onderstaand lijstje worden gebruikt 
om een zeker inzicht te geven van de relatieve sterke (=aantal politiefuncti- 
onarissen per 1000 inwoners) van de politie in een aantal Europese landen. 

Nederland 
Engeland 
Frankri jk 
Duitsland 
Denemarken 
België 
Ierland 
l tal ië 
Luxemburg 

2,s (was i n  1976 nog 2.3) 
2)1 (was i n  1976 nog 2,3) 
3,4 
3 (was in  1976 nog 2) 
1.7 
3,4 
2.7 
2.6 
2 

Deze gegevens zijn ontleend aan uiteenlopende bronnen, die vaak ook uit- 
eenlopende cijfers aangeven. Met name kan worden verwezen naar: 

a. ((Taakaanbod en Politiesterkten, mr. F. Perrick, Tijdschrift voor de Poli- 
tie, oktober 1979; 

b. «De politie in enige andere landen)), drs. N. H. E. van Heken, De Politie- 
wet c.a. (Taak en organisatie van de politie), Koninklijke Vermande B.V., 
IJmuiden. 

2.1. Overzicht uitgaven 1970 en 1980 o p  basis van rekeningcijfers en het meerjarencijfer 
van 1985 (excl. Dienst Geneeskundige verzorging Politie) i n  miljoenen guldens 
- 

1970 1980 1985 

Gemeeniepolitie 497,3 1731.8 2062.0 
Rijkspoli t ie 230.5 933,9 1231.0 

- 
Totaal pol i t ie 727,8 2665,7 3293.0 
Koninkl i jke Marechaussee 65,7 197,3 233,O 

Totaal-Generaal 793,5 2863,O 3526,O 

Verdeling van de uitgaven c.q. meerjarencijfer i n  loon-  en prijsgevoelige elementen 

1970 1980 1985 

loon- prijs- loon- prijs- loon- prijs- 
gevoelig gevoelig gevoelig gevoelig gevoelig gevoelig 

Gemeentepolitie 429.2 68,l 1439,9 29l,9 l734,l 327,9 
(86%) (14%) (83%) (17%) (84%) (16%) 

Rijl<spol itie 193.9 36,6 766.0 167.9 971.9 259,l 
(84%) (16%) (82%) (18%) (78%) (22%) 

Konink l i jke 58.2 7,5 154.3 43,O 198.1 34,9 
Marchaussee (89%) (11%) (78%) (22%) (85%) (1556) 
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3.1. Verdeling van de sterkte in onderdelen van dienst o p  basis van gegevens vanhe t  CBS over de jaren 1971, 1975 en 1980 in relatieve en absolute aantallen (gemeentepolitie) 

Gemeenten Algemene leiding Algemene dienst Recherche Kinderpoli t ie Zedenpolitie Vreemdel ingendienst 
- - 

1971 197519801971 1975 1980 1971 1975 1980 19.71 1975 1980 1971 1975 1980 1971 19751980 

Amsterdam 0,04 0.04 0.03 42,13 
Rotterdam 0,05 0,04 0.04 50,86 
Den Haag 0,07 0.06 0,05 37,64 
Overige 100 000 inw. 0,35 0,35 0,31 41,23 
50 000-100 000 inw. 0,90 0,80 0,73 53,72 
50 000 inw. 2.42 2,09 1.78 67,45 

I n  relatie t o t  totale 
sterkte 0,79 0,73 0.65 50,16 

I n  absolute aantallen 127 136 142 8 023 9 138 10 836 1 608 2 025 2 567 268 324 348 124 54 50 257 290 341 

Nadere aan- varieerde i n  197 1 
duid ing trends eerst van van van van van van 

0.04-2.42% 37,64-67,45% 7,96-11.51% O -2,84% 
varieert i n  1980 va n van van 
va n 

O-2,78% 
van 

0,03-1.78% 38,77- 64,61% 10.21 -1 2,98% 0,42-2,46% O-1,81% 0,63-1.89% 
- 

Algemeen beeld loop t  iets terug loop t  iets terug groeit iets loop t  iets terug verdwijnt vaak loopt  iets terug 
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'.2. Verdeling van organieke sterkte i n  onderdelen van dienst o p  basis van gegevens 
organisatiebeschikking' in absolute aantallen en procentueel 1972-1977-1980 

1972 1977' 1980 

aantal % aantal % aantal % 

Landdienst 
Gezamenlijke staven 
gez. verkeersgroepen 
gez. recherchegroepen 
gez. observatiegroepen 
gez. groepen 
techn. recherche 
gez. groepen parket- 
pol i t ie  
gez. bereden groepen 
gez. groepen veld- 
pol i t ie 
gez. landgroepen 

Sub-totaal Landdienst 7 200 

Algemene Inspectie 

Rijkspoli t ie te  water 

Al  gemene Verkeers- 
dienst 

Dienst Luchtvaart 

Opleidingsschool 

Kaderschool 

Verkeersschool 

COME 

Speurhondenschool 

Overige diensten 

Totaal 8316 100,OO 12193 100.00 12837 100,OO 

Algemeen beeld 
De gezamenlijke staven van de districten nemen toe van 5,7 naar 8,3%. 
De landgroepen nemen af van 61,6 naar 58,8% evenals de recherche- 
groepen die van 4,42 teruglopen t o t  4.02%. Als nieuwe activiteiten 
kunnen de observatiegroepen worden genoemd. 

' Voor 1972 zijn de feitelijke sterktecijfers gebruikt. 
Bron: Jaarverslag Korps Rijkspoli t ie 1977. 

4.1. Relatieve verdeling van de sterkte r i jkspoli t ie i n  rangen 

1970 1980 

Inspect. Gen. 0,Ol 0,Ol 
D o  l 0,11 0.10 
D o  II 0,40 0,25 
D o  III 0,30 0.25 
0 1 0,23 0,34 
O II 0,49 1 ,O2 
Adj. 7,69 7,96 
Opperw. 20,60 12,84 
Overigen 70,17 77,23 
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4.2. ~eÍat ieve verdeling van de sterkte gemeentepolitie i n  rangen 

grote 3 overige grote 3 overige 

H.C. HA  1 
H.C. HA  2 
C.V.P. H A  2 
C.V.P. HA  3 
C.V.P. A l 
HIP A l  
HIP A 2 
IP A 3.2 
Adj. Insp. 
Adjudant 
Brigadier 
Overigen 

5.1. Korpsorganisatie van 307 man (Apeldoorn) 

HVCP CVP H. insp's Insp's , Adj. en Briga- (Hoofd)- Adspi- Admini- Tech- Totaal 
diers agenten ranten stratief nisch 

- 
Korpsleiding 1 1 - - - m 

Stafafdeling 
Personeelszaken - M - - 1 
OPECL - - 1 5 6 

Hoofdafdelingen 
Geüniformeerde dienst - - - - - 
Stafbureau geunifor- 
meerde dienst 
Surveillancedienst 
Verkeerspolitie 
Wijkdiensten 
Bijzondere wetten 

Justitiële Dienst 
Recherche 
Jeugd- en zeden- 
politie 
Herk. dienst. techn. 
Opsporingsdienst 
Vreemdelingendienst 

Beheersdienst 
KOPz 

' OPEC: Organisatie, planning, efficiency 
en communicatie. 
z KOP: Kadervorming en opleiding personeel. 
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5.2. Korpsorganisatie van 1 l i  man (Deventer) 

CVP H. insp's Insp. Adj.'en Briga- (Hoofd)- Adspi- Admini- Tech- Totaal 
diers agenten ranten stratief nisch 

Korpsleiding 

Geüniformeerde dienst 
Stafbureau ASD 
Alg. Surv. Dienst 
Verkeersdienst 

Justitiële dienst 
VreemdelingendienstIID 
TODIHKDICID 
Kinderpolitie 
Recherche 

Bijzondere diensten 
RayondienstIBijz. wetten 

Beheersdienst 
Administratie 
Personeelsdienst 
Garage 

5.3. Korpsorganisatie van 70 man (Sittard) 

C.V.P. H. insp's Insp's Adj.'en Briga- (Hoofd)- Adspi- Admini- Tech- Totaal 
diers agenten ranten stratief nisch 

Korpsleiding 

Algemene dienst 

Afd. Surveillance 
Afd. Bijzondere Diensten 

Justitiële dienst 

Afd. Alg. Recherche 
Bur. Kinderpolitie 
TOHD 

Stafbureau VIP 

Vreemdelingendienst1 
Interne en personeelszaken 
Executieve vreemdelingen: 
zaken11 D 
Receptie 
Telefooncentrale 
Huish. medewerkers 

Stafbureau Planning 
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5.4. Totaal district te land Utrecht 1-1-1980 

Onderdelen Organieke sterkte 

Off. a) Adj. f -  Adj. Owmr Wmr (1) Owmr Wmr (1) Wmr Burgerambt. Totaal 
niv. Adj. Owmr Adj. Owmr Wmr (1) schaal 

Districtsstaf 
Verkeersgroep 
Recherchegroep 
Observatiegroep 
Groepten) Parketpolitie 
Beredengroep(en) 
Groepten) Veldpolitie 
Gezamenlijke doelgroepen 

Totaal 7 15 22 4 2 77 + (b + 3) 42 + 2a 3 4 8 + 8 b + 2 2  9 3 + 1  + l c + l x  610+9b+19+30+1x  

a) Zie de formatieofficieren (Bijl. L). 
b) Sterfunctie. 
C) Part-time tellen niet mee in de sterkte. 
X) Code 20 tellen niet mee.-in de sterkte. 
d )  f-niveau. 

Staf district te land: Utrecht 1-1 -1 980 

Dienst Afdeling Functie Organieke sterkte 

Off. Adj. Owmr Wmr ( l )  Owmr Wmr ( l )  Wmr Burgerambt. Totaal 
Adj. Owmr Owmr Wmr I schaal 

Adj. 

Commando Commandant l 
Stafbureau Beleid Hoofd - 
en Organisatie 
Voorlichting Hoofd - 

Assistent - 
Algemene Dienst Hoofd (NS. plv. distr. 

commandant) 1 
bureau A.D. Hoofd pm 

plv. Hoofd (tvs. 
coörd. landgroepen) - 
Ambt. alg. zaken 
(NS. coördinator 
landgroepen) 
Ambt. toeg. alg. zaken - 
Ambt. surv. plannen - 
Ambt. toeg. surv. plannen 
(NS. coörd. milieus) - 
Ambt. toeg. surv. plannen - 
Ambt. opl. en vorming - 
Ambt. toeg. opl. en vorm. 
(opv. jeugd. personeel) - 
Sportinstructuur 
Schietinstructuur - 



Staf district te land: Utrecht 1-1 -1 980 

Dienst Afdeling Functie Organieke sterkte 

Off. Adj. Owmr Wmr (l) Owmr Wmr (l) Wmr Burgerambt. Totaal 
Adj. Owmr Owmr Wmr (l) schaal 

Adj. 

Meldkamer (tvc. 
Info Centrum) 

Hoofd 
plv. Hoofd (tvc. 
Info Centrum. 
l e  functionaris 
2e functionaris 
Hoofd 
Hoofd 
Hoofd 
Stafambt. verb. zaken 
Verkeersadviseur 
Hoofd 
Hoofd 
Ambt. alg. zaken 
Ambt. vreemd. zaken 
Inl. rechercheur 
Ambt. crime prov. 
Hoofd 
Hoofd 

Algemene Zaken 
Bijzondere Diensten 
Verkeerszaken 

Justitiële Dienst 
bureau J.D. 

Recherchezaken 
Jeugdzaken 
Bijzondere Rech. 
Zkn. 
Arrestatieteam 

Hoofd 
plv. adt. 
Sectie ads. A.T. 
Ambt. secties A.T. 
Hoofd 
Adm. Medew. Pers. 
zaken ítvs. plv. Hoofd) 
Adm. Medewerker 
Adm. med. Fin. en Nat. 
Zkn. 
Adm. Medewerker 
Adm. med. Reg. en Arch. 
Admin. Medewerker 
Adm. med. type- en OV. 

eenv. werkzaamheden 
Admin. med. Uitv. 
Dienst 
Ambt. Reserve Rij kspol. 
Huishoudelijke kracht 
TelefonisteiTelexiste 

Administratie 

Totaal 7 4 3 2 4 + l b  12+2c 6 + 4 b  1 6 + l c + l x  6 4 + 5 b + 3 c + l x  



Verkeersgroep: Utrecht 

Benaming Functie 
Onderdeel 

Organieke sterkte in 
- 
Adj. Owmr Wmr. Burgerambt. Totaal Opmerkingen 

Wmr. ( 1 )  (schaal) 

Groepsstaf 

Surveillance 
afdeling 

Technische 
afdeling 

Afdeling 
bijzondere 
controles 

Groepscommandant 
plv. Groepscommandant 
Stafambtenaar toegevoegd 
I e  administrateur 
2e administrateur 
Onderhoudsmonteur 
Afdelingshoofd 
plv. Afdelingshoofd 
3e Kader functionaris 
Surveillant 
Afdelingshoofd 
plv. Afdelingshoofd 
Technisch specialist 
Technisch assistent/controleur 
Afdelingshoofd 
Waarnemer 
Typiste 

1 d) f-functie 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

29 
1 
1 
5 
3 
1 
4 
1 

Totaal 2 7 38 8 55 

Recherchegroep: Utrecht 1-1 -1 980 

Onderdeel : Functie: Organieke sterkte Opmerkingen 
- 

Adj. Owmr Owmr Wmr 1 Burger- Totaal 
Adj. Owmr ambt. 

schaal 

Staf 

Rech. Dienst 

Districts 
Recherche 
Informatiedienst 

Dienst 
Jeugdzaken 

Commandant 
plv. Commandant 
l e Administrateur 
2e Administrateur 
Hoofd 
Distr. rech. recherche dienst 
Distr. rech. verdovende middelen 
Distr. rech. vuurwapenzaken 
Distr. rech. helingbestrijding 
Speurhondgeleider 
Hoofd 
Distr. rech. informatie- 
inwinning 
Distr. rech. inforrnatie- 
verwerking 
Distr. rech. H.K.D. 
Documentalist 
Hoofd 
Distr. rech. Jeugdzaken 
Maatschappelijk werker 

F-niveau 
wanneer 
aangewezen 
als ((groeps- 
leider)) 
heeft hij de 
rang van 
Opperwacht- 
meester 

Totaal 3 1 1 29 2 36 
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Groep parl<etpolitie Utrecht 1-1 -1 980 

Functie: Organieke sterkte en rangindeling Opmerkin- 
aen 

Bereden groep: Utrecht te Bilthoven 1-1 -1 980 

Adj. Owmr Burgerambt. Totaal 
(schaal) 

Groepscommandant 14 - - 1 d) F-niveau 
plv. Groepscommandant 1 - 1 
I e  administrateur - 1 x 32 1 
2e administrateur - - - - 
Kaderlid 4 x 57 4 
Parketwachter (A) - 33 x 32/45 33 

Totaal 

Benaming Onderdeel: Functie: Organieke sterkte en rangindeling Opmerkingen 

Adj. Owrnr Wmr(1) Wmr Totaal 
Owrnr Wrnr í l )  

Groepsstaf Groepscommandant 1 - - 
plv. Groepscommandant - 1 - - 

Surveillancedienst Detachementcornrnandant - 1 - 
Bereden surveillant - - - 8 

Dienst rij-instructie Rij-instructeur - 1 - - 

Totaal 1 2 1 8 12 

Groep veldpolitie: Utrecht te Maarn 1-1 -1 980 

Benaming Onderdeel: Functie: Organieke sterkte en rangindeling Opmerkingen 

Adj. Owmr Wrnr Burgerambt. Totaal 
Wrnr I (schaal) 

Groepsstaf Groepscommandant 1 - - 1 
piv. Groepscommandant - 1 - - 1 

Uitvoerende dienst Executieve ambt. - - 2 - 2 
Velddienstassistentlcontroleur - - - 4 x 32/57 4 

Totaal 1 1 2 4 8 

Landgroepen in  het district Utrecht 1-1 -1 980 

Benaming van de groep Organieke sterkte en rangindeling Opmerkingen 

Adj. Owmr Wrnr (1) Adm. Totaal 
Ambt. y)  

Breukelen 
Bunnik 
Bunschoten 
Doorn 
Driebergen 
Leusden 
Maartensdijk 
Montfoort 
Mijdrecht 
Oudewater 
Rhenen 
Vinkeveen en Waverveen 
Vleuten-De Meern te Vleuten 
Wijk bi j  Duurstede 
IJsselstein 

b) sterfuncties 
d) groepscdt. adj. 

F-niveau 
y) schalen 

11 x 4 5  
4 x 32 

11 x l 8  
- 
26 

Totaal inwoners: 
306 252 

Totaal 
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Landgroepen district Utrecht 1-1 -1 980 

Benaming van Groep omvat Prognose Benaming van Benaming van 
de groep de gemeenten aantal de posten de rayons 

inwoners 

Organieke sterkte en rangindeling 

Adj. Owmr Wmr/ Adm. Totaal 
Wmr (1) ambt. 

Breukelen 
Breu kelen 10 364 Breukelen 
Loosdrecht 8 209 Loosdrecht 
Loenen 6 919 Loenen Loenen 

Vreeland 
en 
Loenersloot 

5 
(D 
a Bunnik 
(D 

a: 
3 
-2 
N. Bunschoten 9. 
3 
cn 

w Doorn 
2 

Bunnik 

Bunschoten 17 078 
Eemnes 6 196 

Doorn 
Leersu m 
Maarn 

Eemnes 

Leersum 
Maarn 

Bunnik 
OdijkIWerkhoven 

groepsstaf 

Totaal groep 

groepsstaf 

Bunschoten 

Totaal groep 

groepsstaf 

Doorn 

Maarn 
Maarsbergen 

Totaal groep 

groepsstaf 

i-1 

i-1 
Driebergen 

Driebergen- 
Rijssenburg Driebergen 

Totaal groep 

groepsstaf 

Leusden 
Leusden 20 061 

Woudenberg 9 200 
Renswoude 3 060 

Woudenberg 
Renswoude 

Leusden-zuid 
Leusden-Centr. 
Achterveld 

Totaal groep 

groepsstaf 

Totaal groep 
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BIJLAGE 5 

Noten behorende bij par. 5. 

Doorn, J. A. A. van. Overvraging van het beleid; over oorzaken en gevolgen van bestuurlijke on- 
macht. Beleid en Maatschappij, 1980. 

Doorn, J. A. A. van en C. J. A. Schuyt. De stagnerende verzorgingsstaat, Boom, Meppel, 1978, 
blz. 18. 

Tromp, B. Kraken als actievoeren, Sociologische Gids 1981. w o  1- blzz. 9 en 10. 
Zie o.m. Schumacher, P. De minderheden, Amsterdam, 1980. 
Bevolkingsprognose allochtonen in Nederland. Deel I Sociaal Cultureel Planbureau. Den Haag 

1980. 
Maandstatistiek voor politie en justitie. 

G Dijk, J. J. M. van en C. H. D. Steinmetz. In tal en last I Intermediairwo 38, 1980. 
Dijk, J. J. M. van en C. H. D. Steinmetz. De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979. Staatsuit- 

geverij, Den Haag 1980. 
Fiselier, J. D. S. Slachtoffers van delicten; een onderzoek naar verborgen criminaliteit, Utrecht 

1978. 
a Financieel-economisch management, april 1981. 

Zijbon, A. Wirtschaftskriminalitat als gewirtschaftliches Problem, München, 1972. 
'O Dessaur, C. I. en L. G. H. Gunther Moor, Criminaliteit en openbare orde, 1977. 

De komende vijfentwintig jaar. Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe- 
leid. Den Haag, 1977, blzz. 107 en 108. 

Noten behorende b i j  par. 6 

l2 O.C. noot 7. 
l3 Zie ook Nolan, J. T. Managing police demand, Police chief, 1978.4212 blzz. 70-74. 
l4 Zie o.m.: 
- Chaiken, J. M. What's known about deterrent effects of police activities, Santa Monica, The 

Rand corporation 1976. 
- Hellen, N. A. review of police reserach i n  the United States. Paper gepresenteerd op de confe- 

rentie onderzoek ten behoeve van de politie, Stockholm, 1977. 
- Schnelle, J. F. et. al. Patrol evaluation research: A multiplebaseline analysis of saturation Poli- 

ce patrolling during day and night hours, in: Journal of Applied Behaviour Analysis, 1977. wo. 10 
blzz. 33-40. 

Zie het rapport van de Centrale Politie Surveillance Commissie. De wijkagent bij de Nederland- 
se politie, 1979. 
'6 Sterkte van de Politie, rapport van de Projectgroep Organisatiestructuren, Staatsuitgeverij Den 
Haag, 1980. 
l7 O.C. noot 7. 

Noten behorende bi j  bijlage 2 

Zie onder meer E. Cumming et. al., Policeman as philosopher, guide and friend, Social Pro- 
blems, 1964, vol. 12 (276-286); Punch M. en T. Naylor, The Police: A social service, New Society, 
1973.24 (358-361); Junger-Tas, J. Taak en functie van de geüniformeerde politie, Sociologische 
Gids, 197816 (539-554); R. C. Geerlings, Politie-surveillance, 1978, scriptie Rijksuniversiteit Gronin- 
gen; J. R. Lilly, what are the police now doing, Journalof Police science andAdministration, 1978, 
611 (51-60). 

G. W. Cordner, Police patrol work load studies: a review and critique, Police Studies, 1979,212 
(50-60). 

G. P. Whitaker et. al., Measuring Police Agency Performance, 1980, National Institute of Justice, 
Maryland. 

R. Hauge, Police and thepublice, 1977, Stockholm. 
Vooral de relatief onbelangrijke hulpgerichte meldingen groeien, zie het rapport Gewenste 

Korpssterkte gemeentepolitie Amsterdam, Rotterdam, %Gravenhage en Utrecht, 1978. 
6 Zie Cordner, O.C. noot 2. 

O.C. noot 5. 
O.C. noot 5. 
De noodzaak hiervan wordt ook onderstreept in het rapport Gewenste Korpssterkte (O.C. noot 5). 

l0 J. T. Nolan, Managing police demand, Police chief, 1978,4212 (70-74). 
l l J. H. Karel en C. D. van der Vijver, Computermodellen voor de planning van de assistentiesur- 
veillance, 1980. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
l2 D. P. Tarr, Analysis of Response Delays and Arrest Rates, Journal ofPolice Science and Adrnini- 
stration, 1978,611 (429-451); Kansas City Police Department, Response Time Analysis 1977 (2 
Vols). 
l3 Een voorbeeld van deze toepassing is te vinden in het rapport Gewenste Korpssterkte (O.C. noot 
5). 
l4 Hierbij wordt gebruik gemaakt van gecomputeriseerde modellen (O.C. noot 11). 
l5 Recent onderzoek heeft dit aspect - ten dele- op losse schroeven gezet, zie G. E. Kelling, T. Pa- 
te, D. Dieckman, G. E. Brown, The Kansas City Preventive Patrol Experiment, 1974, Washington D. 
C. The Police Foundation. 
IG Junger-Tas, O.C. noot 1; Whitaker et. al. O.C. noot 3. 
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l 7  Zie onder meer Geerlings (O.C. noot l ) ,  de Projectgroep 0rganisatiestructuren:Sterkte van de 
Politie, 1979. Den Haag: Staatsuitgeverij; en het ongepubliceerde memorandum van het Stafbu- 
reau Organisatie en Efficiency van het Ministerie van Justitie, nr. 98/77 van 12 augustus 1977. 
l 8  Projectgroep Organisatiestructuren, O.C. noot 17. 
l 9  O.C. noot 5; deze discrepantie kan een gevolg zijn van de discussies die in de rechtspositionele 
sfeer zijn gevoerd. 

C. I. Dessaur en L. G. M. Gunther Moor, Criminaliteit en openbare orde, 1977, Den Haag: Weten- 
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

Deze hebben onder meer het ontstaan van de Criminele Inlichtingendiensten en de post- en 
volgploegen sterk be'invloed, evenals de arrestatie-eenheden. Ook hebben belangrijke materiële 
uitbreidingen plaats gevonden, zoals gepantserde voertuigen in verband met terreurbestrijding. 
22 Projectgroep Organisatiestructuren, O.C. noot 17. 

O.C. noot 22; deze stelling is overgenomen in een aantal beleidsreacties, die verschenen naar 
aanleiding van het POS-rapport. 
z4 Gezien de aangiften verwacht de bevolking in ieder geval enigerlei actie van de politie. 

P. W. Greenwood et. al., The criminal Investigation Process, 1975, Santa Monica, The Rand Cor- 
poration zie voor Nederland: E. Nuyten-Edelbroek en J. B. ter Horst, Projectmatig Rechercheren, 
1980, Den Haag. Ministerie van Justitie. 

H. Goldstein, Improving Policing, A problem oriented approach, Crime and Delinquency, 1979 
(236-258). 
27 J. J. M. van Dijk en A. C. Vianen, Omvang en Ontwikkeling van de criminaliteit- slachtoffer en- 
quêtes 1474-1477,1977, Den Haag, Ministerie van Justitie. 

Dit is een ontwikkeling die zich voordoet in een groot aantal landen, zie Polizei Technik Verkehr, 
no. 6, februari 1978. 

Zie het rapport van de Centrale Politie Verkeerscommissie over Gericht Verkeerstoezicht (1974) 
en de studie van R. Engel: Summary of Traffic Enforcement Literature, 1980, Toronto: Rohrer, 
Hibler en Replogle. 

Deze mening werd onderstreept op de landelijke studiedag van de CPVC over dit onderwerp op 
13 november 1979. 

Zie voor een overzicht van deze problemen: C. D. v.d. Vijver, Gericht Verkeerstoezicht, waarom 
geeft dat problemen, 1979, Utrecht. 
j2 In 1980 werd 9 maal grootschalige bijstand verleend die, alleen aan hetfeitelijke optreden en de 
directe aanwezigheid zo'n 70 manjaar kostte (los van de inzet van het eigen korps). Dit is een on- 
derschatting van de werkelijke tijdsinvestering, omdat reistijden, dienstverschuiving en bijstand 
buiten de ME niet zijn meegerekend. In dit verband is overigens niet primair het aantal manjaren 
relevant, als wel de piekbelasting en de onvoorspelbaarheid die eisen stellen aan de beschikbaar- 
heid. 

Dessaur en Gunther Moor stellen in de toekomstverwachting over de ontwikkeling van de cri- 
minaliteit dat de overtuigingsdelicten ten opzichte van de commune delicten sneller zullen groei- 
en. 
34 Er ligt voor de overheid een belangrijke taak om zo adequaat mogelijk op deze ontwikkeling te 
reageren. Onder meer in verband hiermee wordt thans een onderzoek uitgevoerd naar de hiermee 
samenhangende problemen. 
35 Gegevens ontbreken over de aard en ernst van de problematiek in kleinere gemeenten. 

Junger-Tas, J. en A. A. van der Zee-Nefkens, Publieken politie, 1978, Den Haag: Ministerie van 
Justitie. 

Smale G. J. A., Slachtoffers ernstige vermogens- en geweldscriminaliteitdeel II: de immateriële 
problematiek, 1980. Groningen: Criminologisch instituut. 
37 A. J. Reiss, Police and the Community, 1980, Montreal. 

In Nederland is het de Projectgroep Organisatie Structuren geweest die deze benadering naar 
voren bracht (1979), mede op basisvan soortgelijke ontwikkelingen in het buitenland. 

Zie het rapport van de Centrale Politie Surveillance Commissie, De wijkagent bij de Nederland- 
se Politie, 1979. 
40 Onder meer in de Zuidelijke IJsselmeerpolder, Delft, Sittard en Epe. 
41 Zie voor een korte schets van enkele van dit soort projecten: Kruyswijk, A. J., Teampolitie: Inte- 
gratie, werkstructurering en werkoverleg; een literatuurverkenning, 1980. Den Haag: Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 
42 Hiermee wordt niet gesuggereerd dat deze negatieve reacties als een vaststaand gegeven moe- 
ten worden beschouwd. Men kan ze proberen te voorkomen door of te reageren volgens de ver- 
wachtingen, of de verwachtingen bij te stellen, bij voorbeeld door voorlichting. 
43 Een groot deel van het normafwijkende gedrag hangt samen met de noodzaak een taak uit te 
voeren zonder dat daartoe vanuit de optiek van de politieman voldoende mogelijkheden bestaan, '' 

bij voorbeeld in de zin van bevoegdheden. 
44 Funk, A. U. Krauss en T. van Zabern, Die Ansatzezu einerneuen Polizei-Vergleich der Polizei- 
entwicklung in England: Wales, Frankreich und der Bundesrepublik, in: F. Blankenburg (ed), Politik 
der innerer Sicherheit, 1980. 
45 O.C. noot 44, Funk et. al. hebben met name dit aspect op het oog. 
46 Dit punt wordt door de Projectgroep Organisatiestructuren benadrukt (Politie in verandering, 
1977, Den Haag: Staatsuitgeverij). Beide ontwikkelingen worden besproken in: Outrive L. van en 
C. Fijnaut, Police and the organization of prevention, ongepubliceerd paper aangeboden op de 
conferentie management and control of the police organization, te Breukeien, december 1980. 
47 Kelling et. al. (O.C. noot 15). Zie voor een bespreking: Vijver C. D. van der en W. Broer, Politie-on- 
denoek, problemen en mogelijkheden, in: Sociologische Gids, 1978, no. 6 (465-486). 
48 Zie voor een overzicht: Fijnaut, C. Tien jaar Nederlandse gemeentepolitie in: C. Nuyks (red.), 
Politieproblemen Antwerpen 1979. blzz. 97-172. 
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Broer, W. Politie en beleid; visies van beleidsfunctionarissen op politie-opleiding en -praktijk, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag 1979. 
50 Kuyvenhoven, A. Besluitvorming in een gemeentelijk politiekorps, doctoraalscriptie Erasmus 
Universiteit, 1980, niet gepubliceerd. 

O.C. noot 49. 
52 Zie o.m.: Bittner, E. A theory of the police in: 

H. Jacob (ed.) The potential for reform of criminal Justice, London, Sage, 1974. 
- Sykes, R. E. 
A Regulatery theory of policing; a prelimenary statemant in  R. Bayley (cd.) Police and society. 

New York, 1978. 
53 Niederhefer, A. Behind the shield, Doubleday, New York, 1967. 

Manning, P. K. Police work: the social organization of policing. MIT-press, London, 1977. 
5"ï ie CM: 

Holdaway S. Changes in  urban plicing in: The British Journal of Socielogy, Vol 23, juni 1977, 
blzz. 1 1  9-1 37. 

In elk korps geldt een reeks van dienstvoorschriften e.d., waarin richtlijnen worden gegeven 
voor de uitvoerende werkzaamheden. Controle hierop vindt doorgaans slechts marginaal plaats. 
56 Punch M, Policing the innercity. Mac Millan, London 1979. 
57 O.C. noot 1 en 54. 

Dijkhuis, J. Gevolgen van automatisering bij de politie. Onderzoek ingesteld in opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Nog niet gepubliceerd. 
5-3 «Sterkte van de politiei), rapport van de Projektgroep Organisatie Strukturen. Staatsuitgeverij, 
Den Haag 1980. 

Boydstun, J. E. et. al. Patrol staffing in  San Diego. One - or two officer units. The system Deve- 
lopment Corporation. The Police Foundation, Washington, 1977. 
61 O.C. noot l l. 

Zie o.m.: 
Chaikes, J. M. What's known about deterrent effects of police activities, Santa Monica, The Rend 

Corporation, 1976. 
Wuyben-Edelbroek, E. C. M. en J. B. Ter Horst. Projectmatig rechercheren. WODC. Den Haag, 

1980. 
s4 Politie in  verandering en sterkte van de politie Projectgroep Organisatie Strukturen. Staatsuit- 
geverij. Den Haag, l978 en 1980. 
65 O.C. noot 41. 
66 Rapport inzake de structuur en formatie van het Staforgaan van een district ter land en het 
Korps Rijkspolitie. Ministerie van Justitie, Den Haag 1980. 
67 Broer, W. Problemen rond een wijkteam-experiment: een CASE-study, Ministerie van Binnen- 
landse Zaken verschijnt binnenkort. 

Noten behorende bij bijlage 3 

'Manning. P. K. Police work: the social organization of policing, MIT-Press London, 1977. 
Kelling, G. L. et. al. The Kansas City prevention Patol Experiment, Summery Report: Washington, 

D. C. Police Foundation 1974. 
O.C. noot 2. 
Jonger-Tas, J. Taak en functie van de geüniformeerde politie, Sociologische Gids, 197816 (blz. 

539-554). 
Hoorn, Th. P. van en H. J. v.d. Schroef. Als sanering dreigt. Samson-WIVE. Alphen ald Rijn 1980. 
Brener, F, J. C. I. en C. Lusaure, Reorganisatie en sanering organisaties onder druk UPR Rotter- 

dam 1974. 
Junger-Tas, J. en A. A. van der Lee-Wefkens. Publiek en politie. WODC. Den Haag 1978. 
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