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1

STRUCTUUR vzw

1.1

ALGEMENE VERGADERING
Leden van de algemene vergadering van de vzw zijn lid van het CPS. Leden treden vrijwillig toe
en dragen op vrijwillige basis bij tot de realisatie van de missie op vrijwillige basis. Zij zijn
bereid belangeloos op te treden als werkende leden. Zij treden toe in persoonlijke naam en
vertegenwoordigen geen instellingen, noch organisaties of belangengroepen.
Het CPS huldigt het principe dat de leden ervan zich vrij kunnen uitdrukken. Dit betekent dat zij
in persoonlijke naam opinies kunnen verwoorden of verdedigen. Alle overige leden dienen
hiermee respectvol om te gaan. Anders gezegd wordt in de schoot van het CPS geen rekening
gehouden met hiërarchische verhoudingen die erbuiten mogelijkerwijs spelen.
Kortom, het CPS moedigt iedereen die de missie ervan wenst te onderschrijven aan om zich
actief in te zetten voor de realisatie van deze missie en dit wars van enige hiërarchische
geleding waarin men zich ook moge bevinden buiten de context van het CPS.
De rol en functie van de algemene vergadering betreft een algemene “werk”-vergadering,
waarbij de voorstellen voor de diverse initiatieven initieel worden toegelicht, voorgesteld en
goedgekeurd. Hier worden tevens de concrete uitvoering van die werkplannen en de inbreng
van de leden afgesproken. Deze algemene vergadering vervult dus een functie waaruit het
daadwerkelijk engagement en de betrokkenheid blijkt van de leden bij de werking van de vzw.
Daarnaast wordt de Algemene Vergadering minstens jaarlijks bijeengeroepen om een aantal
belangrijke beslissingen te nemen die de wet voor dit orgaan uitdrukkelijk voorbehoudt, o.a.
de goedkeuring van het budget en van de financiële rekeningen. In de algemene vergadering
zetelen eveneens leden van de lokale en de federale politie en academici.

1.1.1 Leden dd. 25/10/2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allaerts Dirk, Hoofdcommissaris, Beleidsadviseur, Federale Politie, Algemene Directie van de
Gerechtelijke Politie
André Marc, Commissaris, Dienstchef Dienstchef Federale Politie, DGA/DAO/BIO
Bloeyaert Marc, Hoofdcommissaris, Directeur West-Vlaamse Politieschool
Bockstaele Marc, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent
Broekaert Tom, Commissaris, Aanspreekpunt Community Policing, Directie van de Relaties
met de Lokale Politie - Organisatie en werking - Programma Community Policing
Bruggeman Willy, Hoofdcommissaris, Voorzitter Federale Politieraad, Professor, verbonden
aan BeNeLux Universitair Centrum
Ceuppens Gunter, Attaché, Coördinator Internationale samenwerking – Noodplanning, Alg.
Directie Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken
Collier Alain, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas
Cools Marc, Hoofddocent, Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie en Vrije
Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Sint-Pieters-Leeuw, Vicevoorzitter
CPS
D'haese Wim, Verbindingsofficier bij de Gouverneur Vlaams-Brabant
De Bolle Catherine, Hoofdcommissaris, Commissaris-generaal van de federale politie
De Brouwer Piet, Hoofdcommissaris, Nationale School voor Officieren
De Kimpe Sofie, Docent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie en Projectmanager
"Politie, een lerende organisatie", Federale Politie
Demaree Chaim, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep
Criminologie
Denolf Johan, Hoofdcommissaris, Directeur DGJ-DJF, Federale Politie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Pauw Evelien, Docent-onderzoeker, Katho-Ipsoc Kortrijk
De Schrijver Annelies, Praktijkassistent, K.U.Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie
De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie
Antwerpen
Devroe Elke, Associated professor of Criminology, Leiden Law School - Institute for Criminal
Law & Criminology
Dillen Marc, Hoofdcommissaris, Directeur Politieschool Vlaams-Brabant
Dormaels Arne, Assistent, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en
Bestuurskunde
Duchatelet Alain, gewezen Directeur-generaal Federale Politie, Vicevoorzitter & Directeur
CPS
Easton Marleen, Docent Sociologie en Organisatiemanagement, Hogeschool Gent,
Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Gunst Jean-Claude, Hoofdcommissaris, Directeur-Coördinator Mechelen
Hasevoets Geert, Procesbegeleider, Provinciebestuur Limburg
Hendrickx Eddie, gewezen Korpschef Politiezone Geel-Meerhout-Laakdal
Lox Alwin, Hoofdcommissaris, Directeur HRM, Algemene Directie Federale Gerechtelijke
Politie
Loyens Kim, Wetenschappelijk medewerker, Katholieke Universiteit Leuven, Vakgroep
Strafrecht, Strafvordering en Criminologie
Maesschalck Jeroen, Hoofddocent, Katholieke Universiteit Leuven, Vakgroep Strafrecht,
Strafvordering en Criminologie
Martens Rigobert, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Poiltie Brugge
Moons Wouter, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur Federale Gerechtelijke Politie Gent
Mouchaers Jean-Paul, Hoofdcommissaris, Korspchef Politiezone Leuven
Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en
Criminologie, Voorzitter CPS
Philippaerts Jacques, Hoofdcommissaris, Directeur CGL, Federale Politie, Directie van de
relaties met de lokale politie
Putteman Paul, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Dendermonde
Reynders Diane, Raadslid, Comité P
Scharff Patricia, Beleidscoördinator DGS, Federale Politie, Alg. Directie van de Ondersteuning
en het Beheer
Scheemaker Filip, Verbindingsofficier, FOD Binnenlandse Zaken, Directie Veiligheids- en
Preventiebeleid
Snels Marc, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Noorderkempen
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW
Van Aerschot Dirk, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
Van Branteghem Jean-Marie, Hoofdcommissaris, Directeur-Generaal, Federale Poltie, Alg.
Directie van de Ondersteuning en het Beheer
Van den Bossche Antionette, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Meetjesland-Centrum
Van Den Broeck Tom, Commissaris-auditor, Dienst Enquêtes, Comité P
Vanderhallen Miet, Docent, Onderzoeksgroep Rechtshandhaving Universiteit Antwerpen en
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie Universiteit Maastricht
Van Erck John, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Druivenstreek
Vanhoyland Peter, Korpschef Politiezone Tervuren
Van Nuffel Dirk, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Damme-Knokke-Heist en
Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
Van Parys Patrick, Hoofdcommissaris, Directeur Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC)
Van Ryckeghem Dominique, Adviseur Beleidsondersteuning Federale Politie, Algemene
Directie van de bestuurlijke politie
Van Walleghem Pim, Substituut Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
Verhage Antoinette, Dr. Assistent, Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Verwee Isabel, Adviseur, Federale Politie, Alg. Directie van de Ondersteuning en het Beheer
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•
•
•

Vissers Jack, Hoofdcommissaris, korpschef Politiezone KASTZE
Vynckier Gerwinde, wetenschappelijk medewerker, Doctoraatsstudent, Universiteit Gent,
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Wauters Eric , adjunct-secretaris Vaste Commissie van de Lokale Politie

1.1.2 Vergaderingen
1.1.2.1 Algemene vergadering 18 januari 2012 om 18u
1.
2.

Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 18 oktober 2011
Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Vergadering: benoemingen en ontslagen

1.1.2.2 Algemene vergadering 18 januari 2012 om 18u15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwelkoming nieuwe leden
Evaluatie werkzaamheden 2012 per functie en actiepunten 2013 per functie
Samenstelling werkgroepen CPS-Studiedagen 2013
Stand van zaken CPS-prijs
Stand van zaken studiedagen en Cahiers 2012
Varia

1.1.2.3 Algemene vergadering van 19 maart 2012
1.

Goedkeuring van de verslagen van de Algemene Vergaderingen van 18 januari 2012 om
18u en 18u15
2. Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Vergadering: benoemingen en ontslagen
3. Financiën – Jaarrekening 2011
4. Financiën – stand van zaken Fondsenwerking
5. CPS-studiedagen 2012
6. CPS-coproducties 2012
7. BISC
8. Onderzoeksbevordering
9. Alternatieve werkvormen
10. Gespecialiseerde cursus SCAN: basiscursus SCAN 11-13 september 2012
11. Oproep tot deelname aan werkgroepen CPS-Studiedagen 2013
12. Varia

1.1.2.4 Algemene vergadering van 25 okbtober 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring van de verslagen van de Algemene Vergaderingen van 19 maart 2012
Samenstelling Raadr van Bestuur en Algemene Vergadering: benoemingen en ontslagen
Financiën – stand van zajen Fondsenwerking
Belgian Intelligence Studies Centre – BISC (een afdeling van het CPS)
Rondetafel “Police-Science Nexus”
Werkgroepen CPS-studiedagen 2013
Themazetting Cahiers en CPS-Studiedagen 2014
Varia
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1.2

RAAD VAN BESTUUR
Het Centrum voor Politiestudies heeft een raad van bestuur. Deze vergadert maandelijks en
bestaat uit leden van de lokale en federale politie én academici. De samenwerking tussen deze
politiediensten en de academische wereld blijkt dus niet alleen uit de vormgeving en de
inhoud van de georganiseerde activiteiten maar zij zit reeds in de structuur van het CPS
verweven.
Het komt de raad van bestuur toe de verschillende mandaten van de bestuursleden te
definiëren. Het gaat minimaal om een voorzitter, een bestuurder financiën, en een bestuurder
verslaggeving. Andere mogelijke mandaten zijn : een bestuurder externe relaties, een
coördinator studiedagen, een coördinator publicaties, een coördinator
opleidingssamenwerking, een coördinator werkvormen, een coördinator documentatie en
communicatie en een bestuurder onderzoeksbevordering.
Onder de bestuurders worden, naast de voorzitter, twee ondervoorzitters aangewezen. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de mandaten worden binnen
de raad verdeeld. De raad van bestuur kan voor het behandelen van bepaalde punten om de
aanwezigheid verzoeken van externe experten. De raad van bestuur coördineert de werking
van het centrum en doet voor de concrete uitwerking ervan een beroep op de medewerking
van leden van de algemene vergadering.
De agenda van deze raad van bestuur gaat meer in de richting van interne visievorming als
toetsingskader voor de beoordeling van voorstellen betreffende acties, werkzaamheden zoals
voorgesteld in de bijeenkomsten van de nieuwe algemene vergadering (die een viertal keer
per jaar vergadert).

1.2.1 Leden dd. 25/10/2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bockstaele Marc, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent
Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Sint-Pieters-Leeuw, Vicevoorzitter
CPS
D'haese Wim, Verbindingsofficier bij de Gouverneur Vlaams-Brabant
De Pauw Evelien, Docent-onderzoeker, Katho-Ipsoc Kortrijk
De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie
Antwerpen
Devroe Elke, Associated professor of Criminology, Leiden Law School - Institute for Criminal
Law & Criminology
Duchatelet Alain, gewezen Directeur-generaal, Federale Politie, Vicevoorzitter CPS en
Directeur CPS
Easton Marleen, Docent Sociologie en Organisatiemanagement, Hogeschool Gent,
Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en
Criminologie, Voorzitter CPS
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW
Vanhoyland Peter, Korpschef Politiezone Tervuren
Van Parys Patrick, Hoofdcommissaris, Directeur Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC)
Verhage Antoinette, Dr. Assistent, Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
Onderzoeksgroep SVA
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1.2.2 Vergaderingen Raad van Bestuur
1.2.2.1 Raad van Bestuur van 18 januari 2012
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 15 december 2011
Stand van zaken lidmaatschap Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
Stand van zaken studiedagen en Cahiers 2012
Samenstelling werkgroepen CPS-Studiedagen 2013
Varia

1.2.2.2 Raad van Bestuur van 17 februari 2012
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 18 januari 2012
Discussie over werking van de Raad van Bestuur
Stand van zaken CPS-prijs
Stand van zaken activiteiten en Cahiers Politiestudies 2012
Varia

1.2.2.3 Raad van Bestuur van 19 maart 2012
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 17 februari 2012
2. Discussie over werking en samenstelling van de Raad van Bestuur
3. Activiteiten 2012
4. Varia

1.2.2.4 Raad van Bestuur van 16 april 2012
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 19 maart 2012
2. Discussie over werking en samenstelling van de Raad van Bestuur
3. Financiën – stand van zaken rekeningen
4. Financiën – stand van zaken fondsenwerking
5. CPS-studiedagen
6. CPS-coproducties
7. CPS-coproductie BISC
8. Onderzoeksbevordering
9. Alternatieve werkvormen
10.SCAN-basiscursus: van 11 tot 13 september 2013
11.Publicatiebeleid
12.Communicatie / externe relaties
13.Opleidingssamenwerking
14.Varia

1.2.2.5 Raad van Bestuur van 25 mei 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 16 april 2012
Discussie over werking en samenstelling van de Raad van Bestuur
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën – stand van zaken fondsenwerking
Cps-studiedagen
CPS-coproducties
CPS-coproductie BISC
Onderzoeksbevordering
Alternatieve werkvormen
SCAN-basiscursus: van 11 tot 13 september 2012
Publicatiebeleid
6

12. Communicatie / externe relaties
13. Opleidingssamenwerking
14. Varia

1.2.2.6 Raad van Bestuur van 25 september 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 25 mei 2012
Discussie over werking en samenstelling van de Raad van Bestuur
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën – stand van zaken fondsenwerking
CPS-studiedagen
CPS-coproducties
CPS-coproductie BISC
Onderzoeksbevordering
Alternatieve werkvormen
SCAN-basiscursus: van 11 tot 13 september 2012
Publicatiebeleid
Communicatie / externe relaties
Opleidingssamenwerking
Varia

1.2.2.7 Raad van Bestuur van 25 okbtober 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 25 september 2012
Algemene werking
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën – stand van zaken fondsenwerking
CPS-studiedagen
CPS-coproducties
CPS-coproductie BISC
Onderzoeksbevordering
Lezingen en debatten
SCAN basiscursus: van 11 tot 13 september 2012
Publicatiebeleid
Varia

1.2.2.8 Raad van Bestuur 23 november 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2012
Algemene werking
Financiën – stand van zaken rekeningen
Bijkomend agendapunt: “Innovatie- en kenniscentrum voor Veiligheid”
CPS-studiedagen
CPS-coproducties
CPS-coproductie BISC
Onderzoeksbevordering
Lezingen en debatten
SCAN-cursussen
Publicatiebeleid
Varia

1.2.2.9 Raad van Bestuur 7 december 2012
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 23 november 2012
2. Functie onderzoeksbevordering
3. CPS-studiedagen
7

4. Varia

1.3

RAAD VAN ADVIES
Het Centrum voor Politiestudies heeft in de laatste jaren een grondige professionalisering
doorgemaakt. Die professionalisering was de uitgelezen kans om het centrum te ondersteunen
met een Raad van Advies. In deze Raad van Advies zetelen vooral prominenten die zijn
tewerkgesteld in diverse maatschappelijke sectoren. De samenstelling van deze raad
weerspiegelt de brede en actieve maatschappelijke positie die het centrum inneemt.
De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat de Raad van Bestuur ondersteunt en
adviseert bij het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot keuzes die dienen
gemaakt in de inhoudelijke werking van de vereniging, meer bepaald in functie van de te
ontwikkelen aandachtspolen naar de toekomst. In dit opzicht is het van belang te
onderstrepen dat het centrum zich uitdrukkelijk als bindteken tussen samenleving en politie
wil opstellen en minder uitgesproken met louter intern politiële aangelegenheden wenst in te
laten. De Raad van Advies adviseert het bestuur dus over de strategie en de hoofdlijnen van
het strategisch beleid. Tevens fungeert de Raad van Advies als klankbord voor de Raad van
Bestuur.
De Raad van Advies wordt voorgezeten door de heer Herman Balthazar, Ere-gouverneur van
de Provincie Oost-Vlaanderen.

1.3.1 Leden 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aelterman Guy, Algemeen Directeur, Artesis Hogeschool Antwerpen
Berx Cathy, Gouverneur Antwerpen namens de Conferentie van Gouverneurs
Bruggeman Willy, Voorzitter, Federale Politieraad
Cottyn Jean-Luc, Voorzitter, Hoge Raad voor de Justitie
Cornelis Michel, Arrondissementscommissaris Vlaams Brabant
De Clerck Hilde, Secretaris-generaal, COESS-BVVO/APEG (Europese Overkoepelende
Organisatorische Beveiligingsdiensten)
De Knop Monique, Voorzitster van het Directiecomité, FOD Binnenlandse Zaken
De Troch Carlos, Voorzitter, Kon. Federatie voor Officieren en Hogere Ambtenaren
Gunther Moor Lodewijk, Bestuurder, SMVP (NL)
Demey Luc, Departementshoofd Katho Kortrijk namens VLHORA
Deschamps Luc, Adviseur, Lid Directieraad, Gastdocent Hogeschool Gent, Studiedienst
Vlaamse Regering
Van Thielen Paul, Commissaris-generaal a.i., Federale Politie
Reynders Diane, Vast lid, Comité P
Stevens Jo (vertegenwoordigd door Boydens Jo), Voorzitter, Orde van de Vlaamse balies
Van Branteghem Jean-Marie, Directeur-generaal, Federale Politie, Algemene Directie
van de Ondersteuning en het Beheer (DGS)
Van Doninck Bogdan, Directeur-generaal "Internationale en Interfederale Coördinatie en
Wetenschappelijke Indicatoren" bij de Dienst Onderzoeksprogramma's Federaal
Wetenschapsbeleid
Van Heddeghem Koen, Stafmedewerker Politie en Veiligheid, Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten
Prof. Van Limberghen Guido, Decaan Faculteit Recht en Criminologie, Vrije Universiteit
Brussel
Van Nuffel Dirk, Voorzitter, Vaste Commissie van de lokale politie
Verhaeghe Frits, Procureur des Konings te Kortrijk namens Raad van Procureurs
Prof. dr. Verschoren Alain, Rector Universiteit Antwerpen, Voorzitter VLIR
Vlek Frits, Programma-directeur, Politie en Wetenschap
Voets Filip, Secretaris-generaal, Deontologische Commissie, Raad voor de Journalistiek
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2

CPS-STUDIEDAGEN 2012

Het CPS organiseert studiedagen en seminaries in eigen beheer, de zogenaamde CPS-studiedagen.
Een studiedag heeft meestal betrekking op één thema. De thema’s sluiten vaak nauw aan bij actuele
politie- of veiligheidsvraagstukken in het politielandschap of hebben betrekking op academische
politie- of veiligheidsvraagstukken, die binnen de onderzoekswereld bijzondere belangstelling
genieten.
2.1

CPS-studiedag: "De politieopleiding: motor van de politiewerking"
15 februari 2012, De Factorij, Schaarbeek
Piloot: Sofie De Kimpe
Op 5 december 2011 stelden de vier voorzitters van de visitatiecommissies van de
politieopleiding hun rapport over de kwaliteit van de politieopleiding in België voor aan het
brede publiek. In navolging daarvan zal wellicht een debat ontstaan over de toekomst van de
politieopleiding (werking en structuur).
Het Centrum voor Politiestudies heeft destijds in een studiedag ‘Politieopleiding: op weg naar
Bologna’ het thema ‘politieonderwijs’ op de kaart gezet. Dit gaf aanleiding tot het opstarten
van het project ‘Politie, een lerende organisatie’ dat een vernieuwing en verbetering van de
kwaliteit van het politieonderwijs beoogt. Het Centrum wil daarom naar aanleiding van de
resultaten van de visitatiecommissies het thema opnieuw aan de orde stellen door zich de
vraag te stellen: hoe is het ondertussen met het politieonderwijs gesteld en waar zijn we op
onze weg naar Bologna gestrand?
Tijdens deze studiedag schenken we bijzondere aandacht aan de toekomst. We staan vooral
stil bij de toekomst van het politieonderwijs. We buigen ons over de vragen: Hoe zal het
politieonderwijs er morgen uitzien? Hoe kunnen we de Ba-Ma-structuur invoeren en hoe zal zo
een opleiding er dan uitzien? Hoe zal het politieonderwijs-landschap er in de toekomst uitzien?
Wat is de rol van de politiescholen in dit politieonderwijslandschap? Aan welke
kwaliteitsvoorwaarden – die gelden voor een onderwijsaccreditatie – zal het politieonderwijs
moeten sleutelen indien ze zich wil inschakelen in het Europese hogeronderwijssysteem zoals
vastgelegd in de akkoorden van Bologna en nadien ook Kopenhagen (Bachelor en Master)?
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kwaliteitseisen van het onderwijzend en
ondersteunend personeel. Hoe moet de politieopleiding in de toekomst gefinancierd worden?

2.2

CPS-studiedag "Vakbonden bij de politie; Werkt dat nu?"
22 maart 2012, PIVO te Asse
Piloot: Alain Duchatelet
Zijn vakbonden en politie geen natuurlijke tegenstrevers?
Wie zijn de gesprekspartners van de politiesyndicaten in een politie op twee niveaus?
Hoe valt de permanente politiewerking te rijmen met syndicale acties binnen de politie?
Welke syndicale acties zijn aanvaardbaar voor politiemensen?
Is er zo iets als een specifieke deontologische code voor de vakbondsafgevaardigden bij de
politie?
Hebben de politievakbonden niet te veel macht?
Hoe groot is het draagvlak van de politievakbonden bij de politiemensen zelf?
Waarom verschilt het vakbondsstatuut van de politiemensen van dat van andere werknemers?
Allemaal prangende vragen waarop we een antwoord zoeken op de studiedag op 22 maart
2012 in de gebouwen van de politieacademie PIVO te Asse-Releghem.
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We onderzoeken samen met specialisten uit het arbeidsrecht en het ambtenaren statuut de
verschillen tussen de vakbondswerking binnen de politie en deze bij andere ambtenaren of
werknemers in de privésector. We geven echter vooral het woord aan de politiesyndicaten om
te vernemen hoe zij zelf hun bijzondere positie binnen te politiewereld zien. We vragen
tenslotte aan de overheid hoe zij de problematiek inschat en hoe ze wenst mee te gaan in een
mogelijke evolutie.

2.3

CPS-studiedag: "Organisatiebeheersing of beheerst worden door de organisatie: een
dilemma voor de politiemanager?
8 mei 2012, Provinciehuis te Hasselt
Piloot: Dominique Van Ryckeghem
Sinds 29 maart 2011 heeft de geïntegreerde politie haar eigen rondzendbrief met betrekking
tot organisatiebeheersing of de hedendaagse invulling van ‘internal control’.
Gaat om een nieuwigheid in management of is het meer dan dat? Hoe verhoudt het concept
zich tot de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg en welk is de relevantie ervan
voor de burger? Maar ook en vooral: hoe kan men organisatiebeheersing implementeren of
praktisch organiseren?
Deze en andere vragen zullen tijdens de studiedag volop aan bod komen. Een aantal sprekers
afkomstig van overheidsadministraties extern aan de politie, putten uit hun pionierswerk en
lichten toe hoe zij het concept theoretisch en praktisch vorm hebben gegeven. Intern de
politie, zullen verschillende korpsen ervaringen betreffende hun eerste stappen op weg naar
organisatiebeheersing voorleggen en deze bediscussiëren met de deelnemers aan de
studiedag.
Kortom, het Centrum voor Politiestudies wil, met deze studiedag, het concept van
organisatiebeheersing inzichtelijker maken alsook uw praktische kennis en bagage
dienaangaande vergroten.

2.4

CPS-studiedag "Politiële surveillance en noodhulp in review: transversaliteit doorheen
toezicht en interventie"
18 september 2012, CC Ter Vesten te Beveren
Piloot: Alain Collier
Gemeenschapsgerichte politiezorg als basispijler van een modern politiebeleid is erop gericht
om een efficiëntere en effectievere criminaliteitsbeheersing te bekomen, de
onveiligheidsgevoelens te verminderen, de quality of life op een hoger peil te brengen, de
dienstverlening en de legitimiteit van politie te verbeteren. Vertaald naar de politieorganisatie
gaat het meestal om de gebiedsgebonden wijkoriëntatie, meer specifiek naar de politiële
wijkinburgering. Te veel wordt dit politieel beleid verengd naar de wijkfunctie. Andere
functionaliteiten worden (te) weinig gelinkt aan de gemeenschapsgerichte visie.Deze
studiedag wil de transversaliteit doortrekken naar een belangrijke “oer”-taak van de politie, nl.
de toezichts- en interventietaken.
Vanuit een zeer brede invalshoek namelijk via een Europese en nationale context naar
praktijkervaringen met CIC’s, dispatchingwerking en concrete vernieuwende oriëntatie van de
interventiefunctie van de geïntegreerde politie. Discussiefora verduidelijken problematieken
die aan dit onderwerp gelieerd worden: gebiedsgebonden interventie-organisatie, technologie
in support, verantwoordelijkheid van diverse veiligheidspartners en de politiële organisatie,
evaluatie van de uitgevoerde interventie. Gegarandeerd dat deze studiedag geen enkele
politieambtenaar onbewogen zal laten! De eigen inbreng van de deelnemers wordt als een
meerwaarde in de lopende discussie aanzien.
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3

CPS-COPRODUCTIES

Naast het organiseren van studiedagen in eigen beheer wordt er regelmatig een beroep gedaan op
het CPS door externe (politionele) organisaties om studiedagen te organiseren of mee te
ondersteunen, de zogenaamde CPS-coproducties Veiligheidsstudies. Het CPS stelt daarbij zijn
expertise ter beschikking aan een externe organisatie en werkt hierbij intensief samen met diverse
partners van de maatschappelijke veiligheidsketen. In deze werkvorm biedt het secretariaat van het
CPS steun aan de organisatie van een studiedag onder de vorm van logistieke ondersteuning of
marketingsteun (vb. gebruik van logo CPS). In ruil voor de ondersteuning wordt het logo van het CPS
vermeld bij alle PR van de betreffende studiedag (uitnodiging, documentatiemap, etc.) Voor het CPS
betekent deze activiteitenstroom een extra bron van inkomsten en een extra vorm van marketing.

3.1

“CPS-coproductie: Studiedag "De nieuwe DNA-wet: nieuwe horizonten?"
26 januari 2012, Financiëntoren, Brussel
25 jaar na de eerste aanwending van DNA-sporen als bewijsmateriaal in het strafonderzoek en
na 10 jaar toepassing van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via
DNA-analyse in strafzaken is er sinds 7 november 2011 een kersverse nieuwe DNA-wet
aangenomen (B.S. 30 november 2011).
Welke is de draagwijdte van deze hervorming?
Welk nieuw evenwicht heeft de wetgever gevonden tussen de doeltreffendheid van het
strafonderzoek en de eerbied voor de rechten van de verdediging en de burgers in ‘t
algemeen?
Welke nieuwigheden zitten er voor de rechtspractici in deze nieuwe regelgeving?
Hoe kunnen we er praktisch mee omgaan?
In het licht van de praktische ervaring van magistraten, onderzoekers, advocaten en experten
in genetische identificatie, beoogt de studiedag de verschillende actoren van de gerechtelijke
wereld te informeren over de hervorming van de DNA-wetgeving en het debat aan te gaan
over de nieuwe horizonten die zich voor de actoren van het strafonderzoek door deze nieuwe
regelgeving aandienen.
Deze studiedag is een samenwerking tussen het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie, het Centrum voor Politiestudies, het Centre d’Etudes sur la Police en de Federale
politie en vormt een uiting van onze voortdurende betrachting te komen tot een intense
samenwerking tussen politie en wetenschap.

3.2

CPS-coproductie : "What's in a name? De identiteitsprofessionals aan het woord"
Alles over identiteitsdiefstal en -fraude
Eindhoven, 26 januari 2012
Antwerpen, 6 februari 2012
Onder deze titel organiseerden the Academy (de Eindhovense School), samen met het
Centrum voor Politiestudies en het BeNeLux Universitair Centrum een tweetal studiedagen
over identiteit en identiteit gerelateerde vraagstukken.
Hebben we wel de juiste persoon opgepakt?
Zijn we wel zeker wie er in de gevangenis zit?
Hebben we bij controle niet de aan te houden persoon gemist?
Het antwoord op een ogenschijnlijk eenvoudige vraag hoe identiteit te definiëren, is niet
eenvoudig te geven. Dit, terwijl identiteiten in de moderne samenleving een steeds
belangrijkere rol spelen. Niet alleen identiteiten van personen geven aanleiding tot discussie,
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maar ook identiteiten van goederen zoals farmaceutische producten en identiteiten van
processen zoals PIN, BSN SoFi en PKI.
Daar waar identiteiten centraal staan kunnen talloze problemen ontstaan doordat identiteiten
onjuist, gemanipuleerd, of helemaal niet worden geregistreerd. De herstelprocedures zijn vaak
moeilijk uitvoerbaar en geven soms weer aanleiding tot foutieve registratie. Identiteiten
vormen een bepalende factor in tal van maatschappelijke processen.
Vanuit de verschillende professionele perspectieven werd het fenomeen identiteit en de
daarmee gepaard gaande problematiek door een aantal vooraanstaande gastsprekers belicht.
Het eerste symposium vond plaats op 26 januari 2012 in het stadhuis te Eindhoven en het
tweede symposium op 6 februari 2012 in het provinciehuis te Antwerpen.
Het symposium in Eindhoven werd geopend door de burgemeester van Eindhoven Dhr. Rob
van Gijzel. In Antwerpen wordt het symposium namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken
geopend door Dhr. Rachid Kerkab.
Doelstellingen symposia:
• Bewustwording over het brede thema identiteit, de interesse aanwakkeren, informatie
en ervaringen uitwisselen, propageren van een multidisciplinaire aanpak en
(internationale) samenwerking
• Uitwisseling van contacten en relatienetwerk tussen Nederlandse en Belgische
(Vlaamse) personen die op enige manier betrokken zijn bij het uitgeven, controleren,
gebruiken of onderzoeken van of werken met identiteiten.

3.3

Studienamiddag i.s.m. Panopticon: “Criminaliteit in de strafrechtsketen: verhalen
achter cijfers”
8 november 2012, CC De Krieklaar te Schaarbeek
Het CPS organiseert in samenwerking met de deelredactie van het vakblad Panopticon
“criminografie en methodologie” een studiedag waarin actuele inzichten uit het
criminografische veld worden besproken. Tijdens deze studiedag wordt een nieuw boekdeel in
de reeks “Criminografische Basisontwikkelingen” voorgesteld. De deelredactie stelt zich tot
doel afnemers van criminografische basisinformatie te informeren over nieuwe inzichten die
betrekking hebben op cijferreeksen in verband met criminaliteit op diverse echelons van de
strafrechtsbedeling en daarbuiten (victim surveys en self-report studies). Het boek wordt door
Maklu uitgegeven in de reeks “Panopticon Libri”. Dit is het tweede boekdeel in de bredere
reeks “Panopticon Libri” dat criminologisch relevante cijferreeksen en ontwikkelingen in
criminaliteitsstatistieken bij het bredere publiek bekend maakt, maar ook ook kritische
reflecties bevat over de mogelijkheden en beperkingen van criminografische reeksen. Tijdens
de studiedag worden enkele markante bevindingen uit het boek toegelicht.
Deze studiedag is relevant voor wie zich interesseert in de studie van criminaliteit op diverse
echelons van de strafrechtsbedeling en voor wie tijdens de uitoefening van diens job gebruik
dient te maken van criminografisch cijfermateriaal.
Drie bijdragen uit het boek worden voorgesteld ter gelegenheid van de studienamiddag. De
studiemiddag sluit af met een reflectie over de verticale integratie tussen de politioneel
geregistreerde criminaliteit en de parketstatistieken.
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3.4

2-daagse internationale residentiële conferentie "Tides and currents in police theories"
12-13 december 2012, conferentiecentrum "De Ceder", Deinze, België
Piloten: Lodewijk Gunther-Moor en Paul Ponsaers
Conferentie in samenwerking met de Nederlandse Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
(SMVP)
Gedurende deze tweedaagse conferentie is het de bedoeling te reflecteren over hoe er
vandaag wordt gedacht over politie, m.a.w. “Wat zijn de onderliggende stromen en evoluties
in politietheorieën?”. En dit niet alleen in België en Nederland, maar ook in tal van andere
landen. Rond ditzelfde thema zal tevens een Cahier Politiestudies worden samengesteld dat op
de tweedaagse conferentie aan de deelnemers en sprekers zal worden aangeboden.
Het thema van de conferentie en het Cahier is gebaseerd op een paper van Prof. Jack R.Greene
"The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools and Riptides of Modern Policing: Connecting
Thoughts". Deze paper werd geschreven naar aanleiding van een seminarie dat plaatsvond bij
de Universiteit Gent in het kader van de werkgroep "politie" van de European Society of
Criminology (ESC) in september 2010. De bijdrage van Greene verwijst naar andere papers die
eerder werden gepubliceerd. Met deze conferentie willen we de analyse verder doortrekken
en zullen naast de theoretische inzichten ook de beleidsmatige implicaties ervan aan bod
komen.
Op deze tweedaagse conferentie zal tevens het afscheid worden gevierd van prof. P. Ponsaers
aan de Gentse universiteit, die op 28 september 2012 op emeritaat gaat. Dit feest, waarop alle
deelnemers van de conferentie zullen worden uitgenodigd, zal plaatsvinden op
woensdagavond 12 december 2012 (12-12-2012).

4

BELGIAN INTELLIGENCE STUDIES CENTRE - BISC

De samenwerking tussen politie en wetenschap hoeft niet te betekenen dat andere actoren in
veiligheid niet zouden kunnen betrokken worden bij het uitwerken van initiatieven en niet tot het
doelpubliek zouden kunnen behoren van deze initiatieven. De ruime veiligheidssfeer en de
maatschappelijke vraagstukken en problemen die deze met zich meebrengt, hebben immers
voordeel bij een maximale betrekken van de actoren die hierin een rol spelen.
In 2010 namen een aantal ‘professionals’ uit de Belgische inlichtingengemeenschap en academici het
heft in handen met de oprichting van het ‘Belgian Intelligence Studies Center’ of ‘BISC’. Onder de
vleugels van het Centrum voor Politiestudies vzw of ‘CPS vzw’ wenst het ‘BISC’ als studiecentrum
voor inlichtingenstudies en inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wetenschappelijke
gemeenschap dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van
maatschappelijke inlichtingen-vraagstukken. Deze samenwerking zal tot uiting komen in het
organiseren van een tweetal studiedagen en publicaties per jaar. Het is evident dat het ‘BISC’ ook
een drijvende kracht dient te worden in het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek ter zake.

4.1

Studiedag BISC: "Overheden en economisch inlichtingenbeleid in België"
2 mei 2012, Koninklijke Militaire School, Brussel
We kunnen vaststellen dat landen, regio’s, bedrijven, openbare en private inlichtingendiensten
steeds meer interesse tonen voor het economisch inlichtingenbeleid. Vele landen hebben
inmiddels in deze materie een beleid ontwikkeld.
In België zijn de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid
(ADIV) wettelijk bevoegd om de bescherming van het economisch en wetenschappelijk
potentieel van ons land te vrijwaren. Maar welke rol kunnen de verschillende
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inlichtingendiensten en de inlichtingengemeenschap nog spelen in het kader van het
economisch inlichtingenbeleid?
Hoe en waarom zouden de inlichtingendiensten kunnen samenwerken met de privésector?
Wat is de visie van de bedrijfswereld? Hoe staat de politiek hier tegenover? Is het mogelijk een
gezamenlijke strategie te bepalen?
Op dit colloquium over de interactie tussen de verschillende overheden en het economisch
inlichtingenbeleid zal getracht worden een antwoord te geven op deze vragen.

4.2

Studiedag van het Belgian Intelligence Studies Centre en het Studiecentrum voor
Militair Recht en Oorlogsrecht: "CYBERTHREATS - CYBERWAR – CYBERDEFENCE : PEARL
HARBOR OR A DEATH OF A THOUSAND CUTS ?"
Maandag 19 november 2012, Koninklijke Militaire School te Brussel
Na afloop van het wargame ‘Digital Pearl Harbor’ dat bij begin van het millenium voor de U.S.
Naval War College werd opgezet, meende 79 % van de deelnemers dat een cyberoorlog op
korte termijn hoogst waarschijnlijk was. In 2007 zette een leger van gekaapte computers
vanuit 178 landen aanvallen in op Estland, met enige tientallen miljoenen euro economische
schade tot gevolg. Midden 2012 verklaarde de hackersgroep Anonymous dat ze de derde
grootste Internet Service Provider van Australië zouden aanvallen omdat deze
klantengegevens te lang zou bewaren en slecht zou beveiligen. En op de site van de FBI staan
actueel onder de hoofding ‘cyber crimes’ de foto’s van een aantal personen gezocht voor het
verspreiden van kinderpornografie, bankfraude, mailfraude en andere cybermisdrijven.
Welke zijn de bedreigingen van cyberoorlog, cybercriminaliteit, cyberspionage en hacktivisme
? Wat kunnen we op de bedreigingen reageren ? Wat zijn de juridische implicaties, op militair
vlak en voor de burgers die in een cyberwar betrokken worden.
Welke initiatieven nemen de Belgische diensten en welke is het politieke standpunt ? Moeten
we een digitaal Pearl Harbor vrezen, of moeten we ons eerder voorbereiden op een geruisloze
bestorming van onze diensten, bedrijven en economie die voormalige Amerikaanse nationale
Veiligheidsadviseur Richard Clarke omschreef als een “death of a thousand cuts”. En hoe denkt
men hierover buiten België ?
Tijdens deze studiedag kwamen volgende onderwerpen aan bod :
• Het optreden van de Belgische inlichtingendiensten en van de Federale Politie
• De problematiek in de Verenigde Staten en bij de NATO
• De juridische regeling van cyberaanvallen, zowel het ius in bello dat het uitbreken van
gewapende conflicten regelt, als het ius ad bellum dat in oorlogstijd burgers en civiele
goederen bescherming moet bieden
• De politieke dimensie, vanuit Belgisch perspectief
• Conclusies
De sprekers op dit colloquium zijn afkomstig uit België, Nederland en de Verenigde Staten, en
uit de inlichtingenwereld, de krijgsmacht, academische middens en de politiek.

5

LEZINGEN EN DEBATTEN

Niet alle thema’s laten toe om een meer academische reflectie te geven of analyse te maken van een
politie- of veiligheidsvraagstuk. Het is ook niet altijd mogelijk om een aantal internationale
opportuniteiten die zich soms spontaan aandienen, zoals het verschijnen van een interessant
internationaal artikel van een politieonderzoeker of het aanbod van een best practice in een
buitenlands politiekorps, onder te brengen in een studiedag. Om flexibeler op deze behoeften te
kunnen inspelen ontwikkelt het CPS alternatieve werkvormen zoals academische lezingen, seminars
of debatten. Deze activiteit geeft een meer academische toets aan de organisatie en de
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dienstverlening van het CPS. Het biedt ruimte om op meer kritische en wetenschappelijke wijze meer
diepgang te geven aan bepaalde politievraagstukken.

5.1

Discussieavond “schaalveranderingen bij de politie”
23 april 2012, Raadzaal van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-Leeuw
Het Centrum voor Politiestudies organiseert voor haar leden en haar structurele partners in
samenwerking met de gemeente en de politiezone Sint-Pieters-Leeuw een informatie- en
debatavond over Schaalveranderingen bij de politie op 23 april 2012 om 19.00 uur in de
Raadzaal van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 SintPieters-Leeuw
De regering heeft in haar beleidsverklaring een doorgedreven hervorming van de gerechtelijke
organisatie vooropgesteld. Zal dit een invloed hebben op de politieorganisatie?
In Nederland is een duidelijke politieke keuze gemaakt voor een meer centraal aangestuurde
politie en voor een schaalvergroting van de korpsen. Welke overwegingen hebben hiertoe
geleid en welke doelstellingen beoogt deze hervorming? Kunnen of moeten hieruit ook lessen
getrokken worden voor de Belgische politie?
We vragen het aan Lodewijk Gunther Moor van onze zusterorganisatie in Nederland, de
Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP).
Ook de budgettaire context van zowel de federale overheid als van de gemeenten noopt tot
besparingen die de politiekorpsen rechtstreeks of onrechtstreeks treffen.
Zijn schaalaanpassingen en samenwerkingsverbanden hierop een mogelijk bruikbaar
antwoord?
De politiezones Lanaken en Maasmechelen werden onlangs tot een nieuwe politiezone LAMA
samengevoegd. Welke waren de redenen die hen hiertoe hebben laten beslissen? Welk
formeel traject diende hierbij gevolgd? Welk intern veranderingstraject werd hierbij
toegepast?
Beantwoordt het resultaat aan de vooropgestelde doelstellingen?We vragen het aan de
Korpschef van de nieuwe politiezone zelf: Hoodcommissaris Jos Schepers.
Over deze problematiek worden we dus geïnformeerd en kunnen we bijkomende vragen
stellen en debatteren op 23 april 2012 in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.

5.2

Debatavond : “Aanpak VIP-acties door de politie”
11 oktober 2012, Koksijde, Gemeentehuis - Cockpit, 8670 Koksijde
Synopsis:
Verantwoording van VIP-acties
Door VIP-acties wil men de sociale controle, vooral op niet-residentiëlen versterken.
Op de lokale probleemjongeren kan via de GGPZ-werking een sterke sociale controle
uitgeoefend worden. Ze worden aangesproken door de wijkinspecteur; ze worden herkend of
men kent elkaar.
De jonge criminelen die tijdens het seizoen vanuit de banlieus van Lille, Roubaix, Duinkerke of
uit het binnenland afzakken voor één of twee dagen en nachten genieten echter van een grote
anonimiteit en een gebrek aan sociale controle en bezorgt hen een grote vrijgeleide voor
storend gedrag, overtredingen of misdrijven.
Het gaat dus om jeugddelinquenten, jongeren die grenzen zoeken, geregeld over de schreef
(figuurlijk en letterlijk) gaan of om rondtrekkers.
Deze jongeren/jonge criminelen zijn op zicht genoegzaam gekend bij politie en justitie in hun
regio, maar niet aan de Westkust. Ze zakken éénmalig af en verdwijnen nadien.
Daarom is tijdens het zomerseizoen binnen de politiezone Westkust een VIP-patrouille actief.
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Ze moeten mee inspelen op het onbehagen en de ergernis van de bevolking in verband met,
vandalisme, kleine diefstallen, lawaaioverlast, graffiti, samentroepen van probleemjongeren
met overmatig drank- en drugsgebruik.
Tegen deze jonge criminelen wordt dan ook in een strakkere opvolging en snellere reactie
voorzien.
Een VIP-patrouille zal deze personen controleren en identificeren en de ongrijpbaarheid van
die specifieke groepen aanpakken.
De VIP-patrouilles zullen zich oriënteren op basis van vooraf verzamelde informatie:
aandachtspunten (cafe's, dancings of plaatsen met probleemjongeren), op personen (bvb
dagelijks aanbellen bij de huisarresten van jongeren op vraag van het parket), op risicoplaatsen
met betrekking tot bepaalde criminaliteitsvormen (grenscriminaliteit), in het raam van de
opvolging van positieve identificatie ingevolge gebruik van de
nummerplaatherkenningscamera's etc….
Een wijkinspecteur met een specifiek probleem in de wijk of een rechercheur die een
bepaalde beeldvorming (vb spijbelaars) beoogt, kan ook deelnemen aan dergelijke VIPPatrouille.
Kritiek op de VIP-acties
Volgens Paul De Hert is het maar de vraag of dergelijk politieoptreden de toets van de
beginselen van legaliteit en proportionaliteit kunnen door staan. Er is volgens hem in ieder
geval nood aan een diepgaand maatschappelijk debat.
Een VIP-behandeling gebeurt vandaag op basis van de subjectieve invulling door de politie van
aanwijzingen van (de mogelijkheid tot) overlast in hoofde van bepaalde burgers die zich in het
openbaar op een wijze gedragen die een aanvoelen van onveiligheid creëert. We zien dat de
rechtspraak welwillend staat tegenover deze subjectieve invulling door de uitvoerende macht,
een wijze die toch moeilijk verenigbaar is met de legitimiteitsvereiste betreffende de
beperking van fundamentele rechten en vrijheden van de burgers.
Debat
Debat tussen voor en tegenstanders van een dergelijke gerichte aanpak en trachten de
randvoorwaarden ervan te verkennen.

6

GESPECIALISEERDE CURSUSSEN

Voor het overige organiseert het CPS ook gespecialiseerde cursussen, met name cursussen SCANanalyse van schriftelijke verklaringen. Hiermee speelt het CPS in op een specifieke vraag vanuit de
praktijk.
•

7

3 daagse SCAN-basiscursus analyse van schriftelijke verklaringen
11 – 13 september 2012
Auditorium van de Oost-Vlaamse Politieacademie, Sprendonkstraat 5, 9042 Gent

ONDERZOEKSBEVORDERING

Eén van de kerndoelstellingen van het CPS is het stimuleren en organiseren van onderzoek en studie
van politievraagstukken. Dit betekent niet per sé dat in de schoot van het CPS wetenschappelijk
onderzoek gevoerd wordt. Na 2010 zal het CPS immers zelf geen onderzoek meer voeren maar wat
de vereniging wel wenst te realiseren is enerzijds het signaleren van nuttige onderzoeksthemata aan
opdrachtgevers van wetenschappelijk onderzoek ter gelegenheid van de themazetting.
Anderzijds wil de vereniging initiatieven nemen die toelaten resultaten van wetenschappelijk
onderzoek te valoriseren en te vertalen naar het beleidsniveau en de politiepraktijk. Het CPS kan
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onderzoekscentra en -groepen aanmoedigen om bepaalde wetenschappelijke onderzoeken te
initiëren.
De vereniging zelf zet zich in om het onderzoek naar en van politie te bevorderen. Zij doet dit
bijvoorbeeld door de toegankelijkheid te verhogen van onderzoekssettings en -data.
De visie van Prof. Marleen Easton, Coörindator Onderzoeksbevordering van het CPS, werd
beschreven in volgend artikel: tekst Marleen Easton "Politieonderzoek in het vizier” . Deze tekst kan
worden gedownload op de website van het CPS.
Daarnaast organiseert het CPS studie(namid)dagen in samenwerking met academische partners met
het doel onderzoeksresultaten te valoriseren en bekend te maken.
De studie(namid)dagen die in dit kader in 2011 werden georganiseerd, zijn:

7.1

CPS-coproductie: Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk”
24 mei 2012, Provinciaal Administratief Centrum Gent "Het Zuid"
Studienamiddag in het kader van onderzoeksbevordering I.s.m. de Onderzoeksgroep Sociale
Veiligheidsanalyse (SVA-UGent)
Wereldwijd zijn er bij de politie een groot aantal rechercheurs werkzaam die verantwoordelijk
zijn voor strafrechtelijke opsporingsonderzoeken en bijgevolg voor een groot deel van hun
werkzaamheden actief zijn in het ondervragen van verdachten, getuigen en/of slachtoffers. In
het verleden werd er op internationaal niveau weinig aandacht besteed aan het efficiënt
opleiden en trainen van verhoorders. Rechercheurs leerden hoe te verhoren in het werkveld
waarbij ze een ervaren, en vaak oudere collega in de dagdagelijkse verhoorpraktijk
observeerde.
Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat er een bijzondere aandacht nodig is
voor het trainen en opleiden van verhoorders. Het verhoren van verdachten, slachtoffers,
getuigen en minderjarigen is een belangrijke recherchetechniek en vereist specifieke
vaardigheden. Recent uitgevoerd onderzoek aan de Universiteit Gent toonde dat persoonlijke
verhoorcompetenties van rechercheurs verbeterden na de toepassing van twee nieuwe
coaching methodieken: een individuele coaching en een groepscoaching. Hierdoor beschikken
we over empirische evidentie om aan te nemen dat beide coaching methodieken een positieve
impact hebben op de kwaliteit van het verhoor.
Centraal in deze coaching technieken staat het werken met verhoorcoaches. Verhoorcoaches
zijn ervaren rechercheurs die collega-verhoorders ondersteunen en begeleiden tijdens hun
dagdagelijkse verhoren en als doelstelling hebben de kwaliteit van de verhoren te
optimaliseren.Verhoorcoaches zijn onder meer in Engeland en Nederland al geruime tijd
geïntegreerd in het recherchewerk. Door ook in België gebruik te maken van verhoorcoaches
zal niet alleen het Belgische recherche landschap in de toekomst in positieve zin veranderen,
het creëert tevens een opportuniteit om het recherchewerk verder te professionaliseren.
Naar aanleiding van de publicatie van het doctoraal proefschrift van dr. Lotte Smets besteed
deze studiemiddag aandacht aan de door mevrouw Smets ontwikkelde trainingsmethodieken
die hun toepassing vinden in een opleiding ‘Verhoorcoach’. Het effect van deze technieken en
waarom een opleiding tot verhoorcoach een meerwaarde kan bieden voor het Belgische
recherchewerk wordt toegelicht. Hierbij zullen de empirisch resultaten die deze coaching
methodieken ondersteunen worden besproken, alsook hoe deze resultaten kunnen worden
gevaloriseerd in de praktijk. Daarnaast zullen ook verschillende sprekers zowel vanuit hun
praktijkgerichte als vanuit academische visie reflecteren over het werken met verhoorcoaches
in de Belgische recherchepraktijk en welke waarde dergelijke verhoorcoaches kunnen bieden.
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7.2

CPS-coproductie: “Gemeentelijke Administratieve Sancties - GAS: Inclusief of exclusief
beleid?”
28 juni 2012, Cultuurhuis Permeke te Antwerpen
Studienamiddag in samenwerking met de Onderzoeksgroep Goveranance of Security (GofS) en
kadert in het luik Onderzoeksbevordering
Afgelopen tijd is er weer veel te doen rond de gemeentelijke administratieve sancties, een
wetgeving die dateert van 1999. De nieuwe regering heeft dit instrument om overlast aan te
pakken uit de kast gehaald en voorziet een verruiming van de mogelijkheden. Zo zou de
leeftijd voor een boete van 16 jaar naar 14 jaar wordt verlaagd en de GAS ook kunnen voorzien
worden voor homofoob gedrag en drugsdelicten. Verder werd gesproken van een federale
beroepskamer voor overlast. Het wetsontwerp is echter niet gebaseerd op evidence,
onderzoek of effectmetingen.
We kunnen ons de vraag stellen of de GAS wel bedoeld is waarvoor ze nu gebruikt zou moeten
worden? Heeft de invoering van de GAS een positief effect gehad op de stadsetiquette en de
leefbaarheidsproblemen? Elke Devroe heeft in haar doctorale studie 72 bevoorrechte getuigen
bevraagd, waaronder diverse ministers en kabinetschefs van Binnenlandse Zaken, Justitie en
Grootstedenbeleid uit de periode 1985 tot 2007. Verder had ze diepte-interviews met de
auteurs van de wet, de pleitbezorgers en diverse andere overlastexperten zowel op federaal
als op regionaal (Vlaanderen, Wallonië en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) niveau. Ze nam in
het bijzonder de steden Antwerpen en Luik onder de loep. De analyse van de empirische
gegevens en de theoretische internationale vergelijking tussen de overlastaanpak in Groot
Brittannië, Nederland en ons land reiken nuttige inzichten aan voor het actuele overlastdebat.

8

PUBLICATIES

Cahiers Politiestudies
De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks, die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen
over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. De kwartaalreeks is
multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere
disciplines.
In deze reeks vinden Nederlandstalige publicaties hun plaats, maar ook Engelstalige bijdragen
kunnen worden opgenomen. Jaarlijks wordt één van de vier nummers exclusief in het Engels
gepubliceerd. De reeks wordt begeleid door een redactieraad (advisory board) waarin ondermeer
leden zetelen van het Centrum voor Politiestudies [CPS] (België) en de Stichting Maatschappij,
Veiligheid en Politie [SMVP] (Nederland).
De onderzoeksgroepen SVA en GofS werken op een constructieve en actieve wijze mee aan de
uitbouw van deze reeks. Het editorial board waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten
dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op
het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland,
soms ook in het buitenland, aangezocht.
Op dit moment telt het Cahier een oplage van ongeveer 1000 exemplaren.
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Jaargang CPS cahiers 2012:
•

Cahiers Politiestudies (februari 2012), Jg. 7(1), n° 22 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer : Professionalisering en Socialisatie (nederlandstalig)
Editoren : Sofie de Kimpe, Lodewijk Gunther Moor, Frits Vlek, Piet van Reenen
Opleiding speelt een belangrijke rol in de professionalisering en de socialisatie van het
politieberoep. Naast het aanleren van de kennis, vaardigheden en attitudes om het
politieberoep uit te oefenen, doet er zich tijdens de opleiding ook een interactieproces voor
waarbij de nieuwkomers in het beroep culturele elementen (waarden, normen, denkbeelden,
etc.) absorberen. Met andere woorden, bij iedere opleiding vindt er evenzeer een transfer
plaats van competenties en kennis, als van cultuur. Cahier 22 wenst inzicht te geven in beide
opleidingsfuncties. Daarbij wordt de vaststelling dat er in de politieorganisatie vooral wordt
gezocht naar methoden om de eerste opleidingsfunctie te optimaliseren, geproblematiseerd.
Weinigen stellen zich echter de vraag hoe de - door de literatuur fel bekritiseerde socialisatiefunctie van de politieopleiding verbeterd kan worden. Met de blik op de toekomst wil
dit Cahier zich dan ook richten op hoe de politieopleiding van morgen een motor van
verandering kan vormen voor de politieorganisatie? (ISN-nummer : 1784-5300).

•

Cahiers Politiestudies (mei 2012), Jg. 7(2), n° 23 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer : Geweld en Politie (nederlandstalig)
Editoren : Gerwinde Vynckier, Otto Adang, Willem De Haan, Franky Goossens
Algemeen wordt gesteld dat de samenleving agressiever en gewelddadiger wordt. Afnemende
tolerantie en verdraagzaamheid, individualisering, ‘korte lontjes’, maar ook alcohol en drugs zijn
veronderstelde oorzaken. Naast burgers in het algemeen zijn juist functionarissen die in de
publieke ruimte optreden (ambulancepersoneel, brandweerlieden, toezichthouders,
bus/trambestuurders, maar zeker ook de politie) stelselmatig voorwerp en slachtoffer van
agressie en geweld. Ernstige geweldsincidenten die zich het afgelopen jaar voordeden, voeden
de discussie over de oorzaken van de geweldstoename in de maatschappij en doen vragen rijzen
bij het optreden van politie. Is zij nog wel opgewassen tegen dat geweld? Dit Cahier brengt
meningen en visies bij elkaar over beide aspecten (ISN-nummer : 1784-5300).

•

Cahiers Politiestudies (september 2012), Jg. 7(3), n° 24 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer : Integriteit en Deontologie (nederlandstalig)
Editoren : Annelies De Schryver, Patrick Van Parys, Emile Kolthoff, Karin Lasthuizen
In dit Cahier worden verschillende aspecten behandeld over het ‘fair’ handelen van
politiemensen. ‘Fair handelen’ betekent zowel handelen ten opzichte van de burger als ten
opzichte van de werkgever (overheden). Deontologie is eigen aan ieder beroep, en werkt zoveel
als mogelijk zelfregulerend. Deontologie is een hulpmiddel, een leidraad om politiemensen te
helpen de juiste keuzes te maken wanneer zij te maken hebben met moeilijke dilemma’s.
Deontologie is een instrument dat kan helpen bij deze dilemma’s, terwijl ‘integriteit’ zich
dieper in de persoonlijkheid situeert. Dit is bij uitstek één van de elementen die men bij de
selectieproeven zou kunnen meten. Beide hoger vernoemde aspecten raken aan het geladen
begrip: ‘normvervaging’. In dit Cahier zal het thema vanuit deze verschillende invalshoeken
bestudeerd worden (ISN-nummer : 1784-5300).

•

Cahiers Politiestudies (december 2012), Jg. 7(4), n° 25 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer : Tides and Current in Police Theories (engelstalig)
Editoren : Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Jack Greene, Layla Skinns, Lieselot Bisschop,
Elke Devroe, Antoinette Verhage
In this volume of the Journal of Police Studies, authors are invited to reflect on the substance of
theoretical developments concerning police. The volume will be focused on a paper from Jack R.
Greene, called “The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools and Riptides of Modern Policing:
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Connecting Thoughts”. The paper was the outcome of a seminar organized at Ghent University in
the framework of the working group on policing of the European Society of Criminology (ESC),
held in September 2010. The contribution of Greene is referring to original backgroundpapers
which were published earlier. With this volume, we want to push the analysis further, starting
from the observations Jack Greene makes in his provocative roundup (ISN-nummer : 1784-5300).

Reeks politiestudies
In de ReeksPolitiestudies verschijnen maatschappelijk relevante geschriften over
politiegerelateerde onderwerpen.
Alle bijdragen zijn wetenschappelijk onderbouwd en onderworden aan peer review. Deze peer
review wordt gestuurd door een onafhankelijke academische editorial board, en verricht door
interne en/of externe referees. Zowel bundels als monografieën vinden hun plaats in deze reeks.
Editorial Board:
Prof. Dr. Paul Ponsaers, gewoon hoogleraar• emeritus Criminologie en Rechtssociologie
verbonden aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Strafrecht &
Criminologie.
Prof. Pieter Tops, lid van het College van• Bestuur van de Nederlandse Politieacademie en
hoogleraar bestuurskunde in Tilburg.
Prof. Dr. Willy Bruggeman, BeNeLux Universitair•Centrum (BUC) en voorzitter van de Belgische
Federale Politieraad.
Verschenen:
1. Salduz - Bijstand van advocaten bij verhoren (M. Bockstaele, E. Devroe, P. Ponsaers)
2. A swelling culture of control? De GAS-wet in België (E. Devroe)
3. Police Investigative Interviewing - A New Training Approach (L. Smets)

Cahiers Inlichtingenstudies
De doelstelling van deze cahiers is om de Belgische inlichtingengemeenschap onderwerp te
maken van reflectie en discussie. Deze nieuwe cahiers zijn het resultaat van de inzet van een
aantal praktijkmensen en academici die een wetenschappelijke belangstelling aan de dag leggen
voor het ruime domein van de inlichtingenstudies.
Het Belgian Intelligence Studies Center is een inhoudelijk autonoom functionerende groep
binnen het Centrum voor Politiestudies vzw met een afgevaardigde in de algemene vergadering.
Van in het begin werd echter de keuze gemaakt om het BISC naar vorm en inhoud Belgisch te
maken. Dit resulteert in het gegeven dat elkeen er in de gesproken en geschreven
tussenkomsten zijn eigen moedertaal hanteert met erkenning van de gelijkwaardigheid van de
andere talen.
Verschenen:
1. M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, M. Hellemans, P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, G.
Rapaille, D. Stans en A. Winants (Eds.)
(Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 1)
2. M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus e.a. (eds.)
(Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 2)
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PERSONEEL

De administratieve kracht, Nathalie Roegiers, Niveau A werkte in 2012 4 dagen per week voor het
CPS. Zij wordt rechtstreeks tewerkgesteld door het CPS.
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10 FINANCIËN
•

De kloof tussen het bedrag van de structurele inkomsten en de vaste loon- en
werkingskosten is zeer groot.

•

In 2012 werd een subsidie aangevraagd van 15.000 euro bij de Federale Politie,
maar verwacht wordt dat deze niet zal worden toegekend door de besparingen
bij de overheid. Wat de subsidie van 2011 betreft, werd een groter bedrag
betaald dan opgenomen in het resultaat van 2011, nl. 15.000 euro in plaats van
5.000. Deze 10.000 euro werd in 2012 als een uitzonderlijke opbrengst geboekt.

•

In 2012 zette het CPS in op de verdere uitbouw van het structureel partnership.
De inkomsten uit het structureel partnership bedroegen in 2012 ongeveer
13.000 euro. In ruil hiervoor organiseerde het CPS enkele activiteiten (lezingen
en debatten) en ontvingen de structurele partners 10 % korting op de
inschrijvingsprijs op de activiteiten.

•

Het trekkingsrecht naar aanleiding van de ontbinding van de vzw Politeia nam in
2011 een einde. Hieruit ontvangt het CPS dus geen inkomsten meer.

Gent, 5 april 2013
I.o. Nathalie Roegiers, Secretaris
Voor Paul Ponsaers, Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw
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