
Staten-Generaal van de politie - informatiefiche 
De politie is van ons allemaal  #SEGPol 

Beschrijving 
Het huidig politiemodel komt na 20 jaar steeds meer onder druk te staan. Minister van Binnenlandse 

Zaken Annelies Verlinden neemt daarom samen met een aantal sleutelpartners het initiatief om een 

Staten-Generaal van de politie te organiseren. Het is een overkoepelend en verbindend project dat alle 

relevante activiteiten van sleutelpartners en betrokken partijen wil samenbrengen. De Staten-Generaal 

zal de beleidsthema’s behandelen waarin belangrijke keuzes moeten gemaakt worden om de politie 

toekomstbestendig te maken. De bestaande visie- en beleidsdocumenten, relevante studies, evaluaties 

en rapporten zullen als uitgangspunt dienen.  

Einddoel 
De Staten-Generaal zal de uitdagingen van de politie in beeld brengen en beleidsaanbevelingen doen. 

De Minister zal vervolgens met deze aanbevelingen aan de slag gaan om haar beleid vorm te geven. 

Waar nodig zullen andere bevoegde overheden en verantwoordelijken betrokken worden of gevraagd 

worden om mee het voortouw te nemen. Einddoel is te komen tot een meer moderne en dynamische 

politie op basis van een vernieuwde visie en aanpak.  

Sleutelpartners 
De Minister werkt samen met een aantal sleutelpartners. Deze zullen de nodige expertise aanleveren 

en een groot deel van de inhoudelijke activiteiten voor hun rekening nemen. Dit bijvoorbeeld in de vorm 

van rondetafelgesprekken, seminaries, studiedagen en workshops.  

Het gaat om de volgende organisaties: 

- De vzw Centrum voor Politiestudies (CPS) 

- De vzw Circle of Police Leadership (CPL) 

- De vzw Centre d’études de la police (CEP) 

- Het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie (CC GPI) 

- De Algemene Directie Preventie en Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (ADPV) 

Naarmate de Staten-Generaal vordert, kunnen ook andere partners betrokken worden. Andere 

betrokken partijen kunnen zich als sleutelpartners ontpoppen door bepaalde inhoudelijke activiteiten op 

zich te nemen.  

Betrokken partijen 
Diverse andere betrokken partijen zullen uitgenodigd worden door de Minister.  

 

Politie-overheden 

In het bijzonder de Minister van Justitie, maar ook de burgemeesters, de gouverneurs en de 

gerechtelijke overheden spelen een belangrijke rol voor de politiewerking. Bovendien zijn ook de 

deelstaten steeds meer betrokken bij de politie. De meeste van deze overheden zijn vertegenwoordigd 

in de federale politieraad. Ook de raad van burgemeesters zal betrokken worden.  

 

Politiemensen 

De individuele politieman of -vrouw hebben vanzelfsprekend belang bij de verdere vormgeving van de 

politie, in het bijzonder als werknemer.  

 

Bevolking als klant 

De bevolking zal betrokken worden via de initiatieven van de Minister inzake democratische vernieuwing 

en burgerparticipatie.  



Het Parlement  

Ook de Volksvertegenwoordigers zullen betrokken worden. Verschillende leden van de Commissie 

Binnenlandse Aangelegenheden hebben hun interesse voor de Staten-Generaal reeds kenbaar 

gemaakt. Ook het Comité P is vanzelfsprekend een belangrijke betrokken partij.  

 

De algemene inspectie van de federale en van de lokale politie (AIG) 

 

Belangenorganisaties 

Er zijn ook diverse belangenorganisaties die betrokken zijn bij de politie en haar werking. We denken 

hierbij aan de syndicale organisaties en de verenigingen die de steden en gemeenten 

vertegenwoordigen.  

 

Andere 

 

Planning 
Het startevent op 25 Mei 2021 zal de sleutelpartners en betrokken partijen samenbrengen, onder 

voorzitterschap van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Daarbij zal een fysiek event 

met de sleutelpartners gecombineerd worden met een live-streaming naar alle geïnteresseerden. Een 

tweede, tussentijds event wordt gepland begin 2022. Een slotevent is voorzien eind 2022 of begin 2023. 

In de tussenperiodes zullen diverse thematische activiteiten worden georganiseerd door de 

sleutelpartners.  


