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10 grote uitdagingen



 



Onze bevolking rekent op een veilige samenleving. We willen ons op de snelweg,  
in de straat,  tijdens het winkelen, op stap of gewoon thuis, achter onze 
computer, veilig voelen. En als het toch eens fout loopt willen we graag snel en 
professioneel geholpen worden. Terechte verwachtingen. En veiligheid staat 
gelukkig hoog op de politieke agenda. 

Politiewerk, dat is dienstverlening, dag in dag uit. Ook in moeilijke economische 
tijden met krimpende budgetten, staan we er.

Waar we vandaag staan, willen we tegen morgen verbeteren.

Dat willen we doen door te investeren in 10 grote uitdagingen.

Door te investeren in onze toekomst. Door extra inspanningen te leveren.  
Door dingen anders te gaan doen. Door te vertrouwen. 

En wellicht betekent dit ook keuzes maken. De overheid speelt een cruciale rol 
bij het maken van die keuzes, en bij de ondersteuning van de uitvoering van de 
prioriteiten die zij kiest.

“Wij vragen van de nieuwe regering om tijdens de volgende legislatuur de 
politie te ondersteunen vanuit 3 thema’s: Als overheid die investeert in de 
politie, als overheid die een visie heeft op de politie van de toekomst en 
als overheid die optreedt als mediator tussen de partners in veiligheid.”
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De grens voor lineaire budgettaire besparingen is in de afgelopen legislatuur 
bereikt. Om de operationele werking van de politie niet in het gedrang te  
brengen moeten we blijven investeren.

Wat wij vragen is om mee te investeren, wat wij geven is return on investment.

investeert in de politie.
EEN OVERHEID DIE
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We zijn technologisch innovatief

De uitdaging 1
Onze logistiek en IT is aan vernieuwing toe. Een aantal toepassingen 
zijn voorbijgestreefd en beantwoorden niet meer aan de actuele 
eisen. De politie is niet meer aangepast aan de hedendaagse 
informatietechnologie. We hebben dringend technologische 
investeringen nodig die ons wapenen in de aanpak van nieuwe vormen 
van criminaliteit. Het huidige wettelijke kader verhindert soms de 
ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, hetgeen we 
tot nu toe hebben opgelost met ‘reparatiewetten’. Dit vraagt om een 
wettelijk kader dat is aangepast aan de noden en behoeften van een 
modern technologiebeleid.

We vragen voor de geïntegreerde politie
Een “technologisch platform voor de politie” zou een pragmatische 
werkvorm kunnen zijn om samen met het bedrijfsleven en de 
academische wereld nieuwe technologie  te ontwikkelen. 
Wij vragen dat de wetgever een wettelijk kader creëert voor publiek – 
private samenwerking en innovatie en voor research & development.
Wij vragen ook dat de regering gedeelde technologie met andere 
federale overheidsdiensten nog meer faciliteert en dat de regering verder 
investeert in het informaticaproject (ISIS) en het communicatiesysteem 
(ASTRID) van de politie. Voor deze laatste vragen wij een sterke inbreng 
van de overheid bij het vastleggen van prioriteiten.

1. 
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We vragen voor de federale politie
Dat de regering één bijzondere inspanning levert voor de 
modernisering van onze IT – voor de vervanging van de hardware en de 
investering in de software.

Investeren in een en goedgeorganiseerde politiezorg die zich richt
op de burger.

De uitdaging 2
We willen zo dicht als mogelijk bij de bevolking en bij onze partners 
staan en we willen een moderne, slagvaardige politie zijn. Onze locaties 
zijn niet altijd ideaal om de bevolking klantvriendelijk van dienst te zijn. 

We vragen voor de federale politie
We hertekenen de locaties van de federale politie – in Brussel en in de 
nieuwe arrondissementen, dicht bij onze partners.
We vragen aan de regering om ons hierin samen met de regie der 
gebouwen te faciliteren.

2. 
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Onze politiecapaciteit is op peil

De uitdaging 3
De babyboomers gaan op pensioen en de beperkte instroom van 
nieuwe rekruten vervangt niet noodzakelijk de schat aan kennis en 
ervaring die door deze pensioneringsgolf dreigt te verdwijnen. De 
instroom van nieuwe rekruten was lange tijd niet voldoende om 
de uitstroom te ondervangen. De afgelopen 2 jaar heeft de huidige 
regering bijkomende inspanningen gedaan en ook de komende jaren 
blijft investeren noodzakelijk, zodat de politie haar wettelijk taken 
volop kan blijven uitvoeren. 
Dit betekent dat we niet alleen moeten investeren in rekrutering, 
maar dat we ook een retentiebeleid ontwikkelen op maat van onze 
oudere werknemers. Dat laatste is dé grote uitdaging voor vandaag.
Een bijkomende uitdaging is de financiële hervorming van de 
opleidingscentra van de politie. Deze centra zijn nog steeds op 
verschillende (financiële) bevoegdheidsniveaus georganiseerd, wat de 
synergie in de opleiding voor politiemensen niet ten goede komt. 

We vragen voor de geïntegreerde politie
Wij willen de vereiste capaciteit aan aspiranten zo goed mogelijk 
inschatten en vragen dat de regering de rekrutering op peil houdt en 
hiervoor het nodige budget voorziet. 
We vragen aan de wetgever om meer bevoegdheden te geven aan 
burgerpersoneel bij de politie. 

3. 



7

We vragen eveneens dat de regering de financiering van 
de politiescholen zou harmoniseren en voorziet in een 
kwaliteitscontrolesysteem voor politieopleidingen.

We vragen voor de federale politie
We dagen onszelf uit voor dé grote uitdaging: de vergrijzing van ons 
personeel. We vragen de overheid om mee te zoeken naar maatregelen 
en mogelijkheden om mensen langer aan het werk te houden.

We vragen voor de lokale politie
Wij vragen aan de regering om budget te voorzien om de opleiding te 
kunnen verzekeren (betaling van de aspiranten en financiering van de 
scholen).
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een visie heeft op de politie van  
de toekomst.

EEN OVERHEID DIE
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Een eigentijdse taakinvulling voor politie, vanuit samenwerking
en partnerschap

De uitdaging 4
Het aantal richtlijnen dat van toepassing is op de politie is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Het takendebat wordt al jaren gevoerd, maar 
de grote beslissingen moeten nog genomen worden. Welke taken 
worden best door de politie uitgevoerd en welke taken worden best 
door andere partners uitgevoerd?

We vragen voor de geïntegreerde politie
Dat de wetgever de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking 
verruimt, minimale normen vastlegt voor de opdrachten van politie 
en de opdrachten die beter door anderen zouden worden ingevuld 
definieert.
We vragen aan de regering om meer of anders te investeren in 
veiligheid tijdens Europese topbijeenkomsten. 
We vragen aan de regering dat bij nieuwe regelgeving die bijkomende 
opdrachten voor de politie genereren, automatisch wordt nagegaan 
wat dit aan bijkomende werklast inhoudt (politie-implementatietoets).

1. 
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We vragen voor de federale politie
We vragen aan de regering om een nauwere samenwerking met 
defensie te faciliteren. 

We vragen voor de lokale politie
Dat de regering onderhandelt over betaalpolitie en outsourcing. 
Dat de regering SLA’s voor de steunverlening van de federale aan de 
lokale politie faciliteert.
Dat de regering een wettelijke verankering voorziet van de Col 2/2002.



 

12

We vereenvoudigen en moderniseren ons personeelsstatuut

De uitdaging 5
Het huidige personeelsstatuut van de politie is rigide en belemmert een 
dynamisch personeelsbeleid. Het evenwicht tussen rechten en plichten is 
zoek, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening soms in het gedrang 
komt. Het huidige vergoedingsstelsel is niet altijd functioneel en werkt 
soms misbruiken in de hand.  ‘The right (wo)man on the right place’ is een 
absolute noodzaak voor een performante organisatie, maar functionele 
verloning is slechts beperkt voorzien in het personeelsstatuut. 
Leidinggevende functies moeten aantrekkelijker gemaakt worden.

We vragen voor de geïntegreerde politie
Dat de regering een bijzonder onderhandelaar aanstelt om het 
personeelsstatuut te herzien en om te saneren in de uitgaven voor 
vergoedingen. 
We willen evolueren naar een rechtvaardige functionele verloning en 
investeren in overleg met de erkende vakorganisaties.
Wij vragen dat de overheid ‘overreglementering’ afbouwt en de 
procedures inzake tucht, evaluatie, vorming en mobiliteit versoepelt.
Een leidinggevende functie opnemen moet aantrekkelijker gemaakt 
worden.

2. 
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We vragen voor de federale politie
We investeren in het zoeken naar evenwicht tussen generaties. We 
vragen aan de regering om ons hierin te faciliteren en om mee te 
zoeken naar kennisverbreding en partnerschap.

We vragen voor de lokale politie
Dat de regering de lokale nood aan diversiteit in de toepassing van 
het personeelsstatuut erkent en dat zij de mogelijkheden creëert om 
hierop in te spelen.
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We houden ons budget stabiel

De uitdaging 6
De afgelopen legislatuur heeft de politie heel wat bespaard op haar 
budget. Bijkomende besparingen in de volgende legislatuur zouden 
een te zware hypotheek leggen op de toekomst van de politie.

We vragen voor de federale politie
Dat de regering ons huidige budget consolideert en ons de 
mogelijkheid geeft om gerealiseerde besparingen te herinvesteren 
waar ze het hardst nodig zijn. 
We vragen aan de regering om een vijfjarige budgettaire enveloppe en 
om prioriteiten vast te leggen.

We vragen voor de lokale politie
Om niet te raken aan de indexering van de federale dotaties en te 
garanderen dat de politiezones op structurele basis een jaarlijkse dotatie 
krijgen.
Wij vragen de garantie dat de zones op structurele basis een jaarlijks 
geïndexeerde dotatie krijgen uit het verkeersveiligheidsfonds.
Dat de regering overleg voorziet met de gewesten (of andere 
overheden) daar waar de financiering van projecten een gewestelijke 
(of andere) bevoegdheid krijgt/heeft.

3. 
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De politie van de toekomst is een politie 3.0. 

De uitdaging 7
De burger vraagt om op een klantvriendelijke manier in contact te 
treden met openbare diensten. Dit betekent dat we een andere visie 
ontwikkelen op communicatie en op het onthaal van de politie, op 
de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van onze dienstverlening 
aan de bevolking. We verbreden onze visie op dienstverlening en zien 
onszelf ook als converserende overheid. 

We vragen voor de geïntegreerde politie
We vragen aan de regering om de investering in een virtueel diensten- 
aanbod te faciliteren. Wij denken bijvoorbeeld aan de mogelijkheden 
van virtuele onthaalkantoren.
We vragen aan de regering om ons de wettelijke en technologische 
middelen te geven om een aangepast dienstenaanbod uit te bouwen.

4. 
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Onze informatiepositie is sterk

De uitdaging 8
Informatie en communicatie zijn kernbegrippen voor intelligence 
led policing. De kwaliteit van ons onderzoek staat of valt met de 
kwaliteit van de informatie waarover we beschikken. Informatie uit 
andere, niet-politionele bronnen kunnen soms voor een doorbraak 
zorgen in een onderzoek. We zijn er dus bij gebaat om verschillende 
informatiebronnen geautomatiseerd voor elkaar te ontsluiten. 

We vragen voor de geïntegreerde politie
We vragen de regering om de wettelijke mogelijkheid om protocollen 
af te sluiten tussen de politie en andere diensten om onze 
informatiepositie te verstevigen.

5. 
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lokale politie en federale politie 
tesamen
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als mediator optreedt tussen de 
partners in veiligheid

EEN OVERHEID DIE
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Politiediensten zijn netwerkers

De uitdaging 9
Politie is een partner in veiligheid die zoekt naar synergie en 
samenwerking met andere partners en met de bevolking. De politie 
van de toekomst is een flexibele netwerker die participeert in 
communities of practice. 
De lokale en de federale politie werken nog beter samen, kiezen voor 
continuïteit en investeren samen in de toekomst. De lokale politie 
zoekt naar associaties op lokaal niveau.
Vandaag de dag stellen we vast dat de beleidsplannen en 
boekhoudkundige systemen niet altijd op elkaar afgestemd zijn en dat 
zorgt niet altijd voor continuïteit. 
Vanuit managementoogpunt is er een steeds groeiende vraag naar 
meer samenwerking of zelfs fusie op lokaal vlak. De federale overheid 
hield zich tot nu toe op de vlakte in dit debat.

We vragen voor de federale politie
Dat de regering voor de aanpak van criminaliteit en terrorisme 
de netwerken met de federale overheidsdiensten van justitie, 
binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, defensie, migratie en 
fraudebestrijding faciliteert.
Dat de regering verdere stappen zet met de Kadernota Integrale 
Veiligheid en de samenwerking met de gemeenschappen en gewesten 
uitbreidt. 

1. 
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We vragen voor de lokale politie
Dat de regering voorziet in een beter en slagvaardiger statuut voor de 
Vaste Commissie van de Lokale Politie. 

We vragen dat de regering de afstemming van de beleidsplannen 
op de verschillende beleidsniveaus voorziet, in het bijzonder voor 
Brussel waar het Brusselse gewest een coördinerende rol krijgt. De 
zonale veiligheidsplannen moeten een looptijd krijgen, gelijk aan de 
lokale legislatuur (zes jaar). Er moet ook gestreefd worden naar een 
harmonisering met de financiële planning en de boekhoudkundige 
systemen van de gemeenten.
We vragen dat de regering de schaalvergroting van de lokale politie 
hoger op de agenda plaatst en een wettelijk kader voorziet voor 
associaties. 
Wij vragen om de politie te betrekken in alle overlegplatformen waarin 
veiligheidsbeleid ter sprake komt. 
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Politie is een internationale speler

De uitdaging 10
We zijn een actieve partner op het internationale toneel en we 
zoeken naar synergie met buitenlandse politiediensten. Toch is het 
niet evident om elkaar in Europese en transcontinentale projecten te 
vinden.

We vragen voor de federale politie
Dat de regering onze deelname aan Europese programma’s en 
fondsen faciliteert door participatie te ondersteunen.

2. 





 

v.u.: Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de Federale politie, Kroonlaan 145 A, 1050 Brussel


