
 

 

Omdat het politierecht complex is… 

 

Soms dringt de uitgave van een nieuw tijdschrift zich gewoonweg op. En dat is manifest het 

geval met Politie & Recht, kortweg: P&R, waarvan u thans het eerste nummer leest. 

 

Het politierecht is namelijk dermate uniek, divers en meergelaagd dat zowel de ontsluiting 

als de duiding ervan in een met regelmaat te verschijnen forum noodzakelijk is. Illustratief 

voor de complexiteit van het begrip 'politierecht' is de definitie die de eminente 

politiedeskundige Cyrille Fijnaut in 1989 eraan gaf, met name: "de (wetenschappelijke) 

studie van de politiebevoegdheden van de overheid en meer in het bijzonder (het onderzoek 

naar) de verhoudingen tussen politie, Justitie en bestuur bij de verdeling en de toepassing 

van deze bevoegdheden"1. Recenter werd het politierecht omschreven als het recht dat het 

functioneren van de politie beheerst: het slaat  op de interne en externe organisatie van de 

politie, de politionele taken en bevoegdheden en de interne en externe controle (toezichts- 

en sanctiemechanismen) op de politiediensten. In dat perspectief bevindt het politierecht 

zich dan ook op het snijvlak van zeer diverse rechtstakken, zoals onder meer het strafrecht, 

het staatsrecht en het administratief recht2. 

 

Het politierecht is niet alleen een vlag die bijzonder veel juridische lagen (onder andere ook 
statuut, tucht en deontologie) dekt3, maar kenmerkt zich ook door een groeiende 
complexiteit. Dit hangt nauw samen met de  bestuurlijke en gerechtelijke politiefunctie, 
waarvan de uitoefening overigens geenszins beperkt blijft tot de lokale en de federale 
politie. In de voorbereidende werken op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 
(Wet Politieambt)4 wordt de politiefunctie immers gekwalificeerd als een institutioneel 
beschermende en regulerende functie van sociale orde die erop gericht is de uitoefening van 
de fundamentele rechten mogelijk te maken en de ontregeling van deze orde te voorkomen 
of te herstellen5. Deze omschrijving maakt duidelijk dat de veiligheidszorg geen monopolie is 
van de geïntegreerde politie en dat ook andere actoren hierin een cruciale rol spelen.6. 
Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan de de veiligheids- en inlichtingendiensten, 
de inspectiediensten (BID'S) en de private politie7. 
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De vaststelling dat over de jaren heen zowel de wet- en regelgeving (nationaal, Europees 

dan wel internationaal) als de rechtspraak (van feitenrechters, Hof van Cassatie, Raad van 

State en Grondwettelijk Hof, maar ook van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) 

inzake de politie enkel maar blijkt toe te nemen, wettigt des te meer de publicatie van een 

tijdschrift dat de verschillende bronnen van het Belgische politierecht verder ontsluit voor de 

praktijk.  

 

Politie & Recht heeft de ambitie haar lezers vier maal per jaar - puntig en heel concreet waar 

het kan, uitgebreid en fundamenteel waar het moet - actuele 'issues' en rechtspraak ( in 

principe met een - eventueel korte - noot) onder de aandacht te brengen en te duiden.. Het 

richt zich hierbij op een breed lezerspubliek: de lokale en de federale politie en hun 

toezichtsorganen, maar ook onder meer de andere voormelde veiligheidsactoren, de 

magistratuur en de bestuurlijke overheden; dit naast uiteraard advocaten, politiescholen en 

universiteiten. De samenstelling van de redactie waarborgt dat de juiste keuzes van te 

behandelen onderwerpen en jurisprudentie gemaakt worden, rekening houdend met de 

finaliteit van het tijdschrift en met de diversiteit van het doelpubliek. Een 

correspondentennetwerk dat in functie van de noodwendigheden verder uitgebouwd zal 

worden, moet vrijwaren dat de vinger aan de pols gehouden wordt en dat - naast de andere 

rechtsbronnen - nog niet gepubliceerde rechtspraak en nuttige (uiteraard publieke) 

beleidsdocumenten tijdig gedetecteerd worden.  

 

Derwijze beoogt Politie & Recht een voor het beleid én de praktijk actueel, nuttig tijdschrift 

te zijn waarin de verschillende facetten van het politierecht – vanuit al zijn invalshoeken - op 

evenwichtige wijze tot hun recht komen. Uiteraard is inbreng van de lezers hierbij meer dan 

welkom: suggesties over eventueel te behandelen onderwerpen kunnen een verdere 

praktijkgerichte invulling van het politierecht alleen maar bevorderen… 
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