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Appendix D – Summary in Dutch (samenvatting) 

 

In de afgelopen decennia is de politieke, academische en zeker ook publieke belangstelling voor 

politiesamenwerking aanzienlijk toegenomen. Desalniettemin is de kennis over (de dynamiek van) 

politiesamenwerking en de wijze waarop aan politiesamenwerking sturing gegeven kan worden, nog 

relatief beperkt. Pas vanaf eind jaren ’80 van de vorige eeuw verschenen de eerste serieuze publicaties op 

dit terrein. Politiesamenwerking in Europa heeft een geschiedenis die begint in de 19de eeuw en is lange 

tijd hoofdzakelijk het domein van professionals geweest die de samenwerking veelal bilateraal en 

informeel gestalte gaven. Halverwege de jaren zeventig van de 20ste eeuw ontstaat Europese politieke 

aandacht voor politiesamenwerking en het verbeteren van die samenwerking wordt in 1992 als 

gezamenlijk doel in het Verdrag van Maastricht opgenomen. Op dit terrein verwerft de Raad van de 

Europese Unie (EU) daarbij, in wat tot 2010 de derde pijler van de EU heette, een intergouvernementele 

beleidsbevoegdheid en heeft het sindsdien honderden besluiten aangenomen met als doel de verbetering 

van de politiesamenwerking. Voorbeelden zijn onder meer de oprichting van Europol en het Kaderbesluit 

aangaande de instelling van gemeenschappelijke onderzoeksteams. 

Hoewel in het huidige Europa zonder grenzen ‘meer politiesamenwerking’ een vaak gehoord politiek 

mantra is als reactie op uiteenlopende veiligheidsincidenten, blijkt politiesamenwerking politiek nog 

immer een lastig onderwerp tussen de EU lidstaten. Een groot deel van de instrumenten die de Raad van 

de EU ter verbetering van de politiesamenwerking heeft aangenomen, zijn daarom niet-bindend, hetgeen 

volgens velen de effectiviteit ervan ondermijnt. De beleidsvorming speelt zich bovendien af binnen een 

gesloten circuit waarbinnen politieprofessionals een steeds kleinere rol spelen en door sommige auteurs 

wordt mede daardoor de praktische waarde van de instrumenten van de Raad van de EU ter verbetering 

van de politiesamenwerking, die vooral op een politieke en juridische rationaliteit lijken te stoelen, in 

twijfel getrokken. Derhalve doemt de vraag op wat het effect van de instrumenten van de Raad van de EU 

maatregelen op de praktijk van de politiesamenwerking is en hoe eventuele verschillen in effect kunnen 

worden verklaard. Deze vragen staan centraal in dit promotieonderzoek dat tevens als doel heeft nadere 

empirische inzichten te genereren met betrekking tot Europese politiesamenwerking. 

Het onderzoek is ingedeeld in twee delen; in het eerste deel, weergegeven in hoofdstuk 2 tot en met 4, 

heeft een uitgebreide literatuur- en achtergrondstudie plaatsgevonden, zowel naar de praktijk van 
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politiesamenwerking in Europa als naar de processen en praktijk van de besluitvorming van de Raad van 

de EU ten aanzien van politiesamenwerking. In het tweede deel, dat is weergegeven in de hoofdstukken 5 

tot en met 9, is aan de hand van de bevindingen uit het eerste deel een tweetal hypotheses geformuleerd 

met betrekking tot verbanden tussen aspecten van de beleidsvorming van de Raad gericht op de 

verbetering van de politiesamenwerking in de EU en het daadwerkelijk effect van de door de Raad 

aangenomen instrumenten op die samenwerking. Hierbij is aansluiting gezocht bij de stelling van Snellen 

(1987) dat goed overheidbeleid tegelijkertijd moet voldoen aan de randvoorwaarden vanuit vier 

rationaliteiten, te weten de politieke, juridische, economische en wetenschappelijke/professionele 

rationaliteit. Vervolgens is een veldonderzoek ontworpen en uitgevoerd waarbij gegevens zijn verzameld 

over de totstandkoming (beleidsvorming), en het daadwerkelijke effect van instrumenten van de Raad van 

de EU gericht op de verbetering van de politiesamenwerking. Deze gegevens zijn geanalyseerd op 

eventuele verbanden tussen aspecten van het beleidsproces en het effect van de instrumenten. Aan de 

hand van twee casus is tevens een diepere beschouwing gegeven van de samenhang tussen het EU beleid 

ter verbetering van de politiesamenwerking en de politiesamenwerking in de praktijk. 

Uit de bestaande theoretische perspectieven op politiesamenwerking en resultaten van eerdere empirische 

studies, kan worden opgemaakt dat, naast de politieke en juridische situatie, met name een relatieve 

institutionele autonomie en een gedeeld belang belangrijke drijvende krachten zijn in het bevorderen van 

succesvolle samenwerking.  Belangrijke onderliggende aspecten zijn hierbij de ontwikkeling van politie 

als professionele organisatie en de discretionaire vrijheid die politieprofessionals hebben in hun handelen. 

Dit is met name te zien in de pragmatische afwegingen in de samenwerking, die vooral worden gemaakt 

op basis van een eigen professionele rationaliteit en situationele logica. 

Op basis van deze observaties en de eerdere beschreven kenmerken van het beleidsproces in de voormalig 

derde pijler op het gebied van politiesamenwerking, is in deze studie een tweetal hypothesen 

geformuleerd. De eerste daarvan luidt – afwijkend van de algemene aanname in de literatuur - dat voor 

het effect op de praktijk van de politiesamenwerking het niet van belang is of een besluit van de Raad 

juridisch wel of niet bindend is. De tweede hypothese luidt dat de mate waarin in de beleidsvorming in de 

Raad rekening wordt gehouden met (randvoorwaarden gesteld door) de professionele rationaliteit met 

betrekking tot politiesamenwerking, wel van belang is voor het effect van het resulterende instrument.  
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Om deze hypothesen te testen zijn in een veldonderzoek van alle 70 instrumenten gericht op de 

verbetering van de politiesamenwerking aangenomen door de Raad van de EU tussen 1995 en 2004 

gegevens verzameld op negen variabelen van het beleidsproces. Tevens is als tiende variabele het effect 

van deze 70 instrumenten op de praktijk van de politiesamenwerking in kaart gebracht. De variabelen zijn 

vervolgens gecodeerd in een kwantitatieve dataset waarmee middels statistische analyses verbanden 

tussen de verschillende variabelen zijn onderzocht. De analyses laten zien dat geen verband is aan te 

tonen tussen het wel of niet juridisch bindend zijn van een instrument en het effect op de praktijk van de 

politiesamenwerking; de eerste hypothese kan dus niet verworpen worden. Er blijkt wel een statistisch 

significant verband te bestaan tussen de mate waarin rekening wordt gehouden met de professionele 

rationaliteit in de (verschillende fasen van) het beleidsproces enerzijds, en het effect van het resulterende 

instrument in de praktijk anderzijds. Anders gezegd, het niet erkennen in het beleidsproces van de 

randvoorwaarden gesteld aan het beleid vanuit de professionele rationaliteit levert instrumenten op die 

door de politieprofessional als niet rationeel worden gezien, en niet worden toegepast. De onderzochte 

instrumenten waar bij de totstandkoming wel aandacht is besteed aan de professionele rationaliteit met 

betrekking tot politiesamenwerking, hebben een significant groter effect op de praktijk van de 

samenwerking. De tweede hypothese kan derhalve ook niet verworpen worden. In twee casus, die 

focussen op respectievelijk gemeenschappelijke onderzoeksteams en verbindingsofficieren, wordt dieper 

ingegaan op de praktijk van de politiesamenwerking op deze specifieke onderwerpen, de Europese 

beleidsvorming daarover en met name de samenhang daartussen. 

Kortweg gezegd is de centrale conclusie dat indien bij het maken van beleid op het gebied van 

politiesamenwerking inhoud boven vorm gaat, de kans op daadwerkelijk effect van het betreffende 

instrument groter is. Hoewel een groot deel van de onderzochte instrumenten  (61%) geen direct effect op 

de praktijk van de politiesamenwerking laat zien, wordt in deze studie geenszins geconcludeerd dat het 

EU beleid geen invloed heeft gehad op de wijze van samenwerken tussen de politiediensten van de 

lidstaten. Integendeel, gedurende de afgelopen decennia heeft de voortgaande samensmelting van Europa 

en het daaruit ontstane beleid op het gebied van politiesamenwerking een hele duidelijke invloed gehad 

op die samenwerking. De onderzoeksresultaten wijzen echter op het belang van het voldoen aan de 

randvoorwaarden vanuit de professionele rationaliteit in het beleidsproces. Hierdoor ontstaat een 

gebalanceerd beleidsinstrument met een grotere kans op effect.  
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Mogelijke implicaties van de bevindingen van het onderzoek hebben, ook nog, en misschien wel met 

name na de wijzigingen als gevolg van de invoering van het Verdrag van Lissabon,  primair betrekking 

op het EU beleidsproces ten aanzien van politiesamenwerking. Vooral de Europese Commissie zou in 

haar nieuwe rol in het beleidsproces het belang van de professionele rationaliteit kunnen onderkennen en 

er zorg voor kunnen dragen dat hieraan aandacht wordt besteed vanaf de start van het proces. Ten aanzien 

van de praktische politiesamenwerking is het belang van de discretionaire bevoegdheid als mogelijk 

verklarend element voor (de wijze van) de samenwerking aan het licht gekomen, hetgeen een uitdaging 

biedt voor empirisch internationaal onderzoek. 

 
 


