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1
1.1

STRUCTUUR vzw
ALGEMENE VERGADERING
Leden van de algemene vergadering van de vzw zijn lid van het CPS. Leden treden vrijwillig toe
en dragen 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 vertegenwoordigers van de lokale en de federale politie en academici.

1.1.1 Leden dd. 13/11/2015
Allaerts Dirk, Hoofdcommissaris, Federale Politie, Commissariaat-generaal
André Marc, Commissaris, Dienstchef Federale Politie, DGA/DAO/BIO
Bauwens Tom, Postdoctoraal onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Bloeyaert Marc, ere Hoofdcommissaris, Gewezen directeur West-Vlaamse Politieschool
Bockstaele Marc, Gewezen Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent
Boddin Johan, Directeur a.i., PAULO Politieschool Oost-Vlaanderen
Bombeke Chris, Directeur Risk-Compliance and Quality BELUX, Manager Internal Security
BELUX, Securitas NV
Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie, DJSOC
Bruggeman Willy, Hoofdcommissaris, Voorzitter Federale Politieraad, Professor, verbonden
aan BeNeLux Universitair Centrum
Brugghemans Bert, Kapitein-Commandant, Brandweer Antwerpen
Ceuppens Gunter, Beleidsadviseur ‘Veiligheid’, Cel Strategische Ondersteuning (CSO)
– Diensten van de Voorzitster van het Directiecomité, FOD Binnenlandse Zaken
Collier Alain, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas
Cools Marc, Hoogleraar, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
en Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zennevallei, VICEVOORZITTER CPS
D'haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Haacht
De Bie Bart, Partner, i-Force
De Bolle Catherine, Hoofdcommissaris, Commissaris-generaal van de federale politie
De Brouwer Piet, Hoofdcommissaris, Nationale Politieacademie (ANPA)
de Hert Paul, Docent Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg
De Kimpe Sofie, Docent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
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Decuyper Ronny, Beleidsmedewerker Federale Police, CSD Gent
Depuydt Leen, Attaché, Alg. directie Crisiscentrum, Noodplanning, FOD Binnenlandse Zaken
Demaree Chaim, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep
Criminologie
Denolf Johan, Hoofdcommissaris, Gewezen Directeur DGJ-DJF, Federale Politie
De Pauw Evelien, Docent-onderzoeker, VIVES Hogeschool 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
Dormaels Arne, Dr. Assistent, Hogeschool Gent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, Departement
Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Duchatelet Alain, gewezen Directeur-generaal Federale Politie, VICEVOORZITTER & DIRECTEUR
CPS
Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en
Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Franceus Frank, Directeur Dienst Enquêtes, Vast Comité I
Gunst Jean-Claude, Hoofdcommissaris, Directeur-coördinator Federale Politie Antwerpen
Haenen Wim, Federaal Gezondheidsinspecteur van Antwerpen | Celhoofd Federale
Gezondheidsinspectie Antwerpen, DG Gezondheidszorg, Dienst Dringende Geneeskundige en
Psychosociale Hulpverlening
Hardyns Wim, Docent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
en Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen
Hendrickx Eddie, gewezen Korpschef Politiezone Geel-Meerhout-Laakdal
Huybrechts Peter, Hoofdcommissaris, Adviseur Federale Politie, Algemene Directie van de
Bestuurlijke Politie (DGA)
Keersmaekers Hendrik, Legal Affairs Manager, G4S
Lox Alwin, Hoofdcommissaris, Directeur HRM, Algemene Directie Federale Gerechtelijke Politie
Loyens Kim, Postdoctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Vakgroep Strafrecht,
Strafvordering en Criminologie en assistant professor bij het Departement Bestuur- en
Organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht
Maesschalck Jeroen, Hoofddocent, Katholieke Universiteit Leuven, Vakgroep Strafrecht,
Strafvordering en Criminologie
Merckx Gwen, Hoofdcommissaris Korpschef, Politiezone Rupel
Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht, Sociaal Recht
en Criminologie, VOORZITTER CPS
Philippaerts Jacques, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Lanaken-Maasmechelen
Putteman Paul, Hoofdcommissaris, Directeur-generaal Federale Politie, Alg. Directie van het
Middelenbeheer en de Informatie (DGR)
Rapaille Guy, Voorzitter Comité I
Reynders Diane, Raadslid, Comité P
Scharff Patricia, Beleidsmedewerkster cel "politie" bij Kabinet Jan Jambon, Vice Premier &
Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW
Van den Bossche Antoinnette, 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 Daele Eddy, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Het Houtsche
Van Duffel Willy, Kwaliteitscoördinator, Pedagogisch adviseur, GIP
Van Garsse Leo, Dr. Assistent, Universiteit Gent, Sociale Agogiek
Vanhoyland Peter, Korpschef Politiezone Tervuren
Van Isterbeek Liesbeth, Directeur-coördinator Federale Politie, CSD Halle-Vilvoorde
Van Nuffel Dirk, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Brugge
Vanrobaeys Lee, Hoofdcommissaris, korpschef Politiezone Hekla
Van Ryckeghem Dominique, Adviseur Beleidsondersteuning Federale Politie, Commissariaat4

Generaal
Van Walleghem Pim, Substituut Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
Verbist Kelly, Adviseur Politiezone Zennevallei
Verhage Antoinette, Dr. Assistent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht
en Sociaal Recht
Verwee Isabel, Adviseur, Federale Politie, Alg. Directie van het Middelenbeheer en de
Informatie (DGR)
Vissers Jack, Hoofdcommissaris, korpschef Politiezone KASTZE
Vynckier Gerwinde, vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent,Vakgroep
Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en forensic auditor bij I-Force
Wauters Eric , adjunct-secretaris Vaste Commissie van de Lokale Politie

1.1.2 Vergaderingen
1.1.2.1 Algemene vergadering 20 april 2015
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24
november 2014.
2. Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering: benoemingen en ontslagen
3. Financiën 2015
4. Financiën - Jaarrekening 2014
5. Financiën – stand van zaken Fondsenwerking
6. Voorstelling werkgroepen en initiatieven per studielijn
7. Stand van zaken CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk 2013-2014
8. Varia

1.1.2.2 Algemene vergadering 13 november 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 20 april 2015
Opvolging voorzitter op 01/01/2016
Financiën 2015
Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering: benoemingen en ontslagen
Publicatiebeleid
Korte stand van zaken van de reeds geplande activiteiten in chronologische volgorde tot
en met eind 2017 en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen +
voorstel nieuwe thema’s door de aanwezigen
7. Varia

1.2

RAAD VAN BESTUUR
Het Centre for Policing and Security heeft een raad van bestuur. Deze vergadert maandelijks en
bestaat uit vertegenwoordigers 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.
Onder de bestuurders worden, naast de voorzitter, twee ondervoorzitters aangewezen.
Daarnaast werd sinds juli 2012 ook een directeursfunctie toegevoegd. 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
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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 tweetal keer per
jaar vergadert).

1.2.1 Leden dd. 13/11/2015
Bauwens Tom, Postdoctoraal onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Bockstaele Marc, ere-Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent
Bombeke Chris, Directeur Risk-Compliance and Quality BELUX, Manager Internal Security
BELUX, Securitas NV
Brugghemans Bert, Kapitein-Commandant, Brandweer Antwerpen
Cools Marc, Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal
Recht, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie en
Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zennevallei, VICEVOORZITTER CPS
D'haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Haacht
De Bie Bart, Partner, i-Force
De Kimpe Sofie, Docent, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
De Pauw Evelien, Docent-onderzoeker, VIVES Hogeschool 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
Dormaels Arne, Dr.Assistent, Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en
Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Duchatelet Alain, gewezen Directeur-generaal, Federale Politie, VICEVOORZITTER CPS en
DIRECTEUR CPS
Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en
Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Franceus Frank, Directeur Dienst Enquêtes, Vast Comité I
Haenen Wim, Federaal Gezondheidsinspecteur van Antwerpen, Celhoofd Federale
Gezondheidsinspectie Antwerpen, DG Gezondheidszorg, Dienst Dringende Geneeskundige en
Psychosociale Hulpverlening
Hardyns Wim, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
en Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen
Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht
en Sociaal Recht, VOORZITTER CPS
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW
Van Daele Eddy, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Het Houtsche
Van Garsse Leo, Assistent, Universiteit Gent, Sociale Agogiek
Vanhoyland Peter, Korpschef Politiezone Tervuren
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1.2.2 Vergaderingen Raad van Bestuur
1.2.2.1 Raad van Bestuur van 22 januari 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 24 november 2014
Algemene werking
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën: structureel partnership
Publicatiebeleid
Activiteiten
Varia

1.2.2.2 Raad van Bestuur van 9 maart 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari 2015
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën: structureel partnership
Publicatiebeleid
Algemene werking
Activiteiten 2015
Varia

1.2.2.3 Raad van Bestuur van 20 april 2015
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 9 maart 2015
2. Voorbereiding algemene vergadering : voordracht nieuwe leden
3. Algemene werking: stand van zaken per studielijn
4. Financiën – stand van zaken rekeningen
5. Financiën: structureel partnership
6. Publicatiebeleid
7. Activiteiten 2015
8. Varia

1.2.2.4 Raad van Bestuur van 29 juni 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 20 april 2015
Algemene werking
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën: structureel partnership
Publicatiebeleid
Activiteiten 2015 – begin 2016
Discussie over de vernieuwde werking en planning voor de toekomst
Varia

1.2.2.5 Raad van Bestuur van 23 september 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni 2015
Algemene werking
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën: structureel partnership
Publicatiebeleid
Activiteiten 2015 – begin 2016
Varia
7

1.2.2.6 Raad van Bestuur van 13 november 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.3

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 23 september 2015
Algemene werking
Financiën – stand van zaken rekeningen
Financiën: structureel partnership
Activiteiten 2015 - begin 2016
Varia

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 2015
In 2015 was er geen vergadering van de Raad van Advies. In 2014 telde de Raad volgende leden:
Aelterman Guy, Kabinetschef Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
Pascal Smet
Berx Cathy, Gouverneur Antwerpen namens de Conferentie van Gouverneurs
Eddy Boydens, Orde van de Vlaamse Balies
Bourdoux Gil, Voorzitter Centre d'Etudes sur la Police
Brabant Jean-Marie, Voorzitter, Vaste Commissie van de lokale politie
Bruggeman Willy, Voorzitter van de Federale Politieraad
Cornelis Michel, Arrondissementscommissaris Vlaams Brabant
De Bolle Catherine, Commissaris-generaal van de Federale Politie
De Clerck Hilde, Secretaris-generaal, COESS-BVVO/APEG (Europese Overkoepelende
Organisatorische Beveiligingsdiensten)
Demey Luc, Departementshoofd VIVES Kortrijk namens VLHORA
Gunther Moor Lodewijk, Projectsecretaris, Stichting Maatschappij en Veiligheid (NL)
Harrewyn Anita, Procureur-generaal te Gent
Hubeau Bernard, Universiteit Antwerpen, Vice-decaan Faculteit Rechten
Libois Olivier, Directeur-generaal, Federale Politie, Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie
Reynders Diane, Raadslid Comité P
Tops Pieter, Lid College van Bestuur van de Politieacademie (NL)
Van Heddeghem Koen, Stafmedewerker Politie en Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten
Willekens Philip, Directeur-generaal Alg. Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse
Zaken
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2

Werking CPS
Sinds 2015 werkt het CPS middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen. Dit zijn
werkdomeinen waarrond het CPS in de toekomst wenst te werken. Zo zal het CPS zich niet langer
beperken tot louter politie gerelateerde problemen en materies maar zal het zich focussen op de
ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruimer publiek aan te spreken.

2.1

Lokale politie
De Lokale Politie verzekert binnen het Belgische politiebestel de basispolitiezorg. Zeer concreet
betekent dit dat zij instaat voor een gedegen wijkwerking, een 24h onthaal, een interventie of
noodhulpverlening, een politionele slachtofferbejegening, een lokale recherche, verkeer en de
handhaving van de openbare orde. Op dit ogenblik telt de lokale politie 193 lokale politiezones
verdeeld over de Vlaamse, Waalse en Brusselse landsgedeelten. Doordat de politiezones
georganiseerd zijn op niveau van het gemeenten – afhankelijk van de organisatie van de
politiezone bestaat deze uit één- of meer gemeenten- staat ze dicht bij de gemeenschap, de
burger. De lokale politie staat in die zin ook in voor een eerstelijnspolitiezorg en doet dit vanuit
een gemeenschapsgerichte politiezorg.
Het oogmerk van de studielijn “Lokale politie” bestaat daarom in het uitdenken en ontwerpen
van organisatiebrede opleidings- en vormingsinitiatieven rond thema’s die de lokale politie
aanspreken en bezig houden. Hierbij gaan we geen onderwerpen uit de weg. In het aanbod
komen zowel thema’s die een academische uitdieping vergen, als beleidsvraagstukken, als
operationele (dagdagelijkse) problemen van het terrein op de kaart. Het doelpubliek is zeer
divers, dit wil zeggen over de kaders en statuten heen: van agent tot hoofdcommissarissen, van
CaLog-personeel tot geüniformeerd politieambtenaar, van werkende bij de lokale politie tot
geïnteresseerde in de lokale politie. In die zin hopen we dat éénieder die werkt in of begaan is
met de lokale politiewerking te kunnen prikkelen met nieuwe vormen van leren en
competentieontwikkeling, zonder daarbij het concept van de klassieke studiedagen over boord
te gooien.
Aangezien de lokale politie in nauw contact staat met haar gemeenschap, wensen we in deze
studielijn nauw samen te werken met de (provinciale) politiescholen, lerende organisaties
ingebed in een lerende omgeving.
Samen denken en leren over de lokale politiezorg van vandaag en morgen!
Piloten
De Kimpe Sofie, Docent Vrije Universiteit Brussel
Van Daele Eddy, Hoofdcommissaris, Korpschef, politiezone Het Houtsche

2.2

Lokaal veiligheidsbeleid
Interventies op het vlak van veiligheid zijn complex, niet louter omwille van het feit dat
onveiligheidsproblemen vaak ongestructureerd zijn – er zijn geen pasklare oplossingen voor
handen – maar eveneens omdat er heel wat verschillende actoren en beleidsniveaus bij
betrokken zijn. De afstemmingsproblematiek is in die zin in elk aspect van het veiligheidsbeleid
aanwezig. Het lokaal veiligheidsbeleid kan worden beschouwd als een plek waar verschillende
visies over (on)veiligheid elkaar ontmoeten.
Het uitgangspunt van de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” is dat het onduidelijke concept
“veiligheid” haar concrete invulling krijgt op het lokale niveau. Het is de ambitie van deze
studielijn om de discussie over de wijze waarop het begrip “lokaal veiligheidsbeleid” haar
invulling krijgt te stimuleren. Men zal hiervoor aandacht schenken aan drie topics. Deze zijn:
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beleidsafstemming, een brede invulling van het begrip “veiligheid” en kennismanagement. De
studielijn wil zich daarnaast toespitsen op de verschillende aspecten van het lokaal
veiligheidsbeleid. De verschillende fasen van de veiligheidsketen (proactie, preventie, repressie
en nazorg) zullen daarbij als een conceptuele kapstok worden gebruikt. De ambitie van de
studielijn is om de vertaalslag te helpen maken van losse informatie tot concrete kennis. Niet
alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar ook op basis van inzichten die
voortvloeien uit de praktijk.
Met de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” wenst het CPS naast de traditionele
veiligheidsprofessionals ook actoren uit andere beleidsdomeinen bereiken. Het
maatschappelijke middenveld alsook de private sector zullen hierbij betrokken worden.
Piloten
Bauwens Tom, Postdoctoraal onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef, politiezone AMOW

2.3

Federale politie
De Federale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische geïntegreerde politie (wet van 7
december 1998 op de geïntegreerde politie). De andere pijler is de Lokale Politie. De federale
politie verzekert de lokale politiezones van gespecialiseerde ondersteuning voor bestuurlijke,
gerechtelijke en administratieve opdrachten. Voor de bestuurlijke opdrachten biedt de federale
politie ondersteuning door middel van grenscontroles, wegpolitie, spoorwegpolitie of scheepen luchtvaartpolitie. Federale gerechtelijke politiediensten voeren eigen activiteiten uit, in
hoofdzaak met het oog op de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, en bieden
gespecialiseerde steun en opdrachten aan de lokale politie om bovenlokale, of meer complexe
vormen van criminaliteit te helpen opsporen. Tot slot voorziet de federale politie in de
administratieve en logistieke steun en vertegenwoordigt ze de Belgische politiediensten in het
kader van de internationale politiesamenwerking.
De studielijn “Federale Politie” wil komen tot een brede en gedragen visie voor de federale
politie in haar geheel, zonder de aansluiting van de lokale politie te vergeten.
Met de studielijn “Federale Politie” wenst het CPS dan ook voornamelijk de verschillende
publieke actoren te bereiken, werkzaam in of begaan met “capacity building” in de ruime scope
van politiewerking en de zorg voor integrale veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de
overheid, de civiele of private veiligheid, de “first responders”, enz. Daarnaast wordt ook
gerekend op de personen die actief zijn binnen het onderwijs en de personen die onderzoek
doen binnen de domeinen innovatie, technologie en veiligheid tot mogelijke doelgroep.
Piloten
De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk directeur, FGP Antwerpen
Dormaels Arne, Dr. Assistent, Universiteit Gent

2.4

Evenementen- en crisisbeheer
Dagelijks vinden overal in België verscheidene evenementen plaats. Gaande van festivals tot
betogingen en sportwedstrijden kunnen we geconfronteerd worden met allerhande
crisissituaties, zoals ongelukken, natuurrampen of terroristische aanslagen. Een belangrijk en
steeds weerkerend aspect bij deze manifestaties of situaties is het waarborgen van de
veiligheid. Hierbij spelen de zogenaamde “first responders” een vooraanstaande rol. Dit zijn de
personen/instanties (brandweer, civiele bescherming, MUG, enz.) die de eerste hulp aanbieden
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en assisteren bij veiligheidsproblemen die zich voordoen in het kader van evenementen of
crisissituaties.
Onder evenementen kan elke gebeurtenis, hetzij recreatief van aard (sportwedstrijden,
muziekfestivals,…), hetzij van openbare orde (manifestaties, bedreigingen,…), groot of klein, met
een multidisciplinaire impact op de veiligheids- en interventiediensten, worden verstaan.
Onder crisisbeheer wordt verstaan: het management van elke gebeurtenis die schadelijke
gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige
verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de
gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de
coördinatie van verscheidene disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de
schadelijke gevolgen te beperken.
De studielijn “Evenementen- en crisisbeheer” voorziet in het aanbieden van zowel praktische als
wetenschappelijke expertise met betrekking tot alle aspecten die te maken hebben met het
voorkomen, controleren en afhandelen van evenementen en crisissituaties.
Met de studielijn “Evenementen- en crisisbeheer” wenst het CPS een verscheidenheid aan
doelgroepen te bereiken. Het gaat meer bepaald om noodplanningsambtenaren, provinciale en
federale diensten voor noodplanning en federale gezondheidsinspecteurs. Daarnaast zal worden
getracht de verscheidene brandweerzones, de lokale politiezones en de steden en gemeenten
bij de werking van de studielijn te betrekken. Bovendien zullen ook de organisatoren van
(muziek)festivals en sportwedstrijden benaderd worden. De civiele bescherming alsook
Essenscia (koepel SEVESO bedrijven) en de logistieke dienstverlening zullen worden
aangesproken.
Piloten
Hardyns Wim, Docent, Criminoloog, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit
Brussel
Evelien De Pauw, Docent en onderzoeker, VIVES Hogeschool Kortrijk

2.5

Inspectiediensten en fraudebestrijding
In tegenstelling tot reguliere politiediensten richten bijzondere inspectiediensten zich tot een
bepaalde tak van het bijzonder strafrecht. De omvang en verscheidenheid van deze bijzondere
wetten is zeer groot en bijgevolg is ook het aantal bijzondere inspectiediensten omvangrijk en
verscheiden. Ook de bevoegdheden en actiemiddelen van de bijzondere inspectiediensten
kennen een grote diversiteit. Fraude is zo’n fenomeen dat wordt bestudeert en onderzocht door
de bijzondere inspectiediensten. Het is een vorm van bedrog waarbij de zaken anders worden
voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de
werkelijkheid. Men spreekt ook wel van oplichting.
Het opzet van de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” bestaat in het aanbieden
van zowel praktische als wetenschappelijke expertise en reflectie met betrekking tot alle
aspecten die zowel de publieke als de private actoren die op de een of andere manier bezig zijn
met het voorkomen dan wel bestrijden van bijzondere misdrijven of inbreuken en fraude
specifiek aanbelangen. Daarnaast zal getracht worden (een betere) samenwerking te bekomen
tussen de verschillende publieke actoren onderling en tussen de private en publieke actoren.
Het gevoerde regeringsbeleid zal kritisch getoetst worden, alsook zal er gezocht worden naar
mogelijkheden tot technologische ondersteuning en innovatie binnen dit werkdomein. De
studielijn zal daarbij verkennen of er mogelijkheden zijn tot Europese dan wel internationale
samenwerking.
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Met de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” wenst het CPS voornamelijk leden
van bijzondere en private inspectiediensten te bereiken. Leden van de fraude-auditoren IFA en
ACFE worden ook als doelpubliek beschouwd. Daarnaast zullen ook de financiële rechercheurs
van de federale en lokale politie benaderd worden.
Piloten
De Bie Bart, Partner, i-Force
Ponsaers Paul, Voorzitter CPS, Em. Gewoon Hoogleraar, Universiteit Gent

2.6

Maatschappelijke partners
Als “Centrum voor Politiestudies” besteedde het CPS de voorbije jaren geregeld aandacht aan
evenwichten tussen repressie en preventie/zorg binnen een geïntegreerd lokaal
veiligheidsbeleid. In publicaties en studiedagen aangaande “politie en haar maatschappelijke
partners” kwamen vragen aan bod betreffende de vormgeving aan lokale veiligheid, de
identiteit van de instanties die hierop moesten worden aangesproken, de aard van de
problemen die hierbij aan de orde waren en de precieze modaliteiten waarbinnen van
samenwerking met politie sprake kon zijn.
Eén en ander houdt verband met ontwikkelingen in de opvattingen aangaande de functie van
wat op het plaatselijke niveau traditioneel “politie” wordt genoemd. Sinds de jaren tachtig
heeft in de Vlaamse samenleving het besef veld gewonnen dat het welzijn van burgers in
belangrijke mate afhankelijk is van rechtszekerheid en maatschappelijke orde. Het gaat hierbij
om het realiseren en in stand houden van een klimaat van veiligheid. Onder de noemer
“integraal veiligheidsbeleid” werd de politionele opdracht open getrokken van een louter
uitvoerende handhavingsfunctie tot een veel breder domein. Het politionele betreft dan de
permanente zorgzame betrokkenheid van de overheid op het dagelijkse samenleven van de
burgers en op de veelsoortige spanningen die zich hierin voordoen. Het is geen kwestie van
louter reageren op problemen, maar van pro-actieve opvolging en van creatief beheer.
Sinds het CPS dit jaar herdoopt werd tot “Centre for Policing and Security” wordt het hele
veiligheidsthema de centrale focus van de werkzaamheden. Verder verschuift het accent van
politie als instelling naar de activiteit van “policing” als maatschappelijke functie. Deze
verschuiving maakt het de vereniging mogelijk de oude vragen aangaande lokaal
veiligheidsbeleid in een veel breder perspectief te behandelen, analoog met de recente
ontwikkelingen op dit vlak.
Op gemeentelijk niveau werden de “veiligheidscontracten” van de jaren negentig na enkele
jaren betekenisvol verruimd tot “veiligheids- en samenlevingscontracten”. Lokale politiezorg
ontwikkelde zich als een zaak van samenwerking met een brede waaier van organisaties uit
het maatschappelijk middenveld: scholen, belangenverenigingen, buurthuizen en het
veelsoortige palet van kleine en grote welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
Hierbij krijgen ook welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, onafgezien of zij nu tot de
bevoegdheid van de gemeenschappen of gewesten, de gemeenten of een federale
overheid behoren, steeds nadrukkelijker een rol toegespeeld in opvolging, begeleiding en
sturing van gedragingen en van verhoudingen tussen medeburgers. Het is een verwachting die
deze voorzieningen geregeld op de grens brengt van de eigen uitgangspunten. De
termen ‘politie’ en ‘veiligheid’ verwijzen immers onverminderd (ook) naar de mogelijke
uitoefening van dwang. De actuele ontwikkeling en motivering van
sanctioneringsmogelijkheden op gemeentelijk niveau sluiten hierop aan.
Al deze ontwikkelingen staan niet los van de nog steeds groeiende complexiteit van onze
samenleving en het onafwendbaar vervagen van traditionele grenzen en beleidskavels. Een
controle- en beheersingsrationaliteit heeft de wind in de zeilen en wordt door velen
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aangevoeld als een maatschappelijke noodzaak. Anderzijds zijn er de oude vragen aangaande
de verzoenbaarheid met rechtszekerheid en democratie. Op het niveau van de lokale praktijk
ontstaat inmiddels vaagheid aangaande het onderscheid tussen deze veelzijdige gelaagde
politiezorg en het eigenlijke politiekorps, zoals de burger dat sinds vele decennia kent .
De onderzoekslijn ‘politie als maatschappelijk aanspreekpunt’ vertrekt niet van een stelling
aangaande de opdracht van de actuele politiekorpsen, maar van de vaststelling dat burgers in
crisissituaties en probleemsituaties van welke aard ook, de/een gezaghebbende overheid
beschikbaar, vlot bereikbaar en nuttig aanspreekbaar willen weten, een wens die aansluit bij het
recht op veiligheid. In dit verband wordt binnen de onderzoekslijn bekeken en bevraagd op
welke manieren de beschreven ontwikkelingen aangaande integraal veiligheidsbeleid zich op
het lokale niveau vertalen in praktijken en structuren, welke ratio’s hierbij door de verschillende
betrokkenen worden gehanteerd en wat dit alles bedoelde en onbedoelde effecten
zijn. Tastbare ervaringen van ieder die, vanuit welke invalshoek ook, meent bij te dragen aan
vormen van ‘policing’ zijn hierbij de belangrijkste bron met het oog op de toetsing van het
formele beleid en de hierbij naar voor geschoven uitgangspunten. Andersom wil deze
toetsing ‘good practices’ ondersteunen en in het algemeen bijdragen tot het optimaliseren van
bestaande praktijken .
De werkgroep geeft zichzelf tot de zomer 2016 de tijd het thema te exploreren aan de hand van
contacten en rondetafelgesprekken met praktijkwerkers in Vlaanderen en elders, alsook met
studie van beleidsteksten en theoretisch inzichten in binnen- en buitenland.
Eén en ander wordt tegen het najaar 2016 samengebracht in een doorgangsrapport dat op een
studiedag zal worden gepresenteerd.
Piloten
Wim D'haese, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Haacht
Leo Van Garsse, Universiteit Gent

2.7

Innovatie en veiligheid – INNOS
INNOS, ofwel het Innovatiecentrum voor Veiligheid, brengt kennis en behoeften op het gebied
van veiligheid en beveiliging samen. INNOS heeft als doel om een antwoord te bieden op
hedendaagse uitdagingen op het gebied van nieuwe technologieën, sociale innovatie en
maatschappelijke ontwikkelingen. Ze wil dit doen door deel te nemen aan de interactie tussen
de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs en onderzoek.
De studielijn “INNOS” beoogt het opzetten van een samenwerking tussen het CPS en de vzw
INNOS.
Met de studielijn “INNOS” wenst het CPS voornamelijk de verschillende publieke actoren te
bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan de overheid, de civiele veiligheid, de “first
responders”, enz. Daarnaast wordt ook gerekend op personen die actief zijn binnen het
onderwijs en de personen die onderzoek doen binnen de domeinen innovatie, technologie en
veiligheid tot mogelijke doelgroep. De private bedrijven werkzaam binnen het domein van
veiligheid en beveiliging (bv. technologie sector, BVBO,…) worden ook als doelgroep aanzien.
Piloten
Bombeke Chris, Directeur Risk-Compliance and Quality BELUX, Manager Internal Security

BELUX, Securitas NV
Easton Marleen, Hoofddocent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent
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2.8

Inlichtingenstudies - BISC
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen een cruciale rol bij de bescherming van onze
democratische samenleving zodat de burgers er hun rechten en vrijheden kunnen uitoefenen.
De studie van de werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de taak die zij
vervullen is in die context van belang. Deze ‘inlichtingenstudies’ worden onder meer verstrekt
door het “BISC”: ‘Belgian Intelligence Studies Centre’. Het BISC is een inhoudelijk autonoom
functionerende studielijn binnen het CPS die binnen de inlichtingengemeenschap en
academische wereld actief is.
Het oogmerk van “BISC” bestaat in het dichter bij elkaar brengen van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en de wetenschappelijke gemeenschap. BISC wenst daarnaast een bijdrage
te leveren aan het oplossen van maatschappelijke inlichtingenvraagstukken door de
werkzaamheden, problematieken en uitdagingen die zich in de wereld van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten stellen kenbaar te maken.
“BISC” wenst binnen het CPS de leden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan te
spreken. Defensiemedewerkers (Belgisch en internationaal, NAVO), politiemedewerkers (lokaal
en federaal), politieke vertegenwoordigers en ambassades worden ook als doelpubliek
beschouwd. Daarnaast zal tevens het personeel van administraties en ministeriële kabinetten,
de economische en industriële gemeenschap en academisch personeel benaderd worden.
Bovendien tracht men ook een groter, geïnteresseerd publiek aan te spreken, zodat de burgers,
tot wiens nut de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiteindelijk werken, meer inzicht kunnen
verwerven in de werking van deze diensten.
Piloten
Cools Marc, Hoofddocent, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel
Franceus Frank, Directeur Dienst Enquêtes, Vast Comité I

3
3.1

Activiteiten CPS 2015
STUDIEDAGEN EN SEMINARS
CPS-STUDIEDAGEN
Het CPS organiseert studiedagen en seminaries in eigen beheer, de zogenaamde CPSstudiedagen. 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.
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.
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3.1.1

Coproductie: "Innovatie, technologie en veiligheid"
20 januari 2015, Customer Center Barco, Kuurne
Studiedag in samenwerking met Universiteit Gent, Barco en INNOS vzw
Veiligheid is een zaak van iedereen. Daarom verenigt het Open Innovatiecentrum voor
Veiligheid (INNOS), overheid, bedrijven en kennisinstellingen om na te denken over
fundamentele veiligheidsvraagstukken.
Op vraag van Willy Bruggeman, voorzitter van de visiegroep ‘Politie 2025’, organiseerde de
onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS, UGent) in samenwerking met het
Innovatiecentrum voor Veiligheid (INNOS) en het Centrum voor Politiestudies (CPS) op 20
januari 2015 een studiedag over ‘Innovatie, Technologie en Veiligheid’.
Naast de presentatie van het pilootproject van de vzw INNOS, werd op deze studiedag vanuit
een triple-helix benadering gestreefd naar interactie tussen overheden, bedrijven en
kennisinstellingen. Tijdens de workshops werd er op basis van concrete probleemstellingen
interactief nagedacht over innovatieve technologische oplossingen voor hedendaagse
veiligheidsuitdagingen.

3.1.2 Coproductie: Besloten seminarie “Bestuurlijke politie in 2025. De inspecteur aan het
woord” 28 januari 2015, U-Residence, Brussel
Besloten seminarie in samenwerking met de onderzoeksgroep CRiS (Crime & Society) van de
Vrije Universiteit Brussel
In het kader van het thema "toekomst van de politie" en in samenwerking met de stuurgroep
"Visie 2015", gingen het CPS, het CEP en tal van academische partners een reeks seminars
plaatsvinden in de aanloop van de afsluitende conferentie "De toekomst van de politie" op 5
februari 2015.
Zo organiseert de onderzoeksgroep CRiS (Crime & Society) van de Vrije Universiteit Brussel in
samenwerking met de Oudstudentenbond VUB (OSB) op woensdag 28 januari 2015 een
netwerkavond van 17u tot 20u.
Afgestudeerde criminologen van binnen en buiten de VUB, werkzaam in de politionele sector,
zijn van harte welkom om samen na te denken over hoe de bestuurlijke politie er in 2025 zou
kunnen of moeten uitzien.
Geïnspireerd door de tekst "Een visie op politie 2025" zullen professoren, onderzoekers en
studenten er vier thema's voorstellen die relevant zijn voor de inspecteur in 2025:
- Technologie & informatisering,
- Jongeren & minderheden
- Netwerken & externe partners
- Strategie & beleid
In kleine werkgroepen zullen we vervolgens samen over deze thema's nadenken.
De avond sluiten we af met een broodjesreceptie.

3.1.3 Coproductie:Studienamiddag “ La managérialisation de la police belge”
28 januari 2015, Université de Liège, Luik
Studienamiddag in samenwerking met ULg - Centre de Recherche et d'Interventions
Sociologiques (CRIS)
La managérialisation de la police belge en marche depuis la réforme Copernic demeure un
desenjeux cruciaux du fonctionnement actuel et futur de cette institution. C’est notamment
dans cette perspective que s’inscrit le scénario visionnaire développé par le groupe de pilotage
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à l’origine de ce cycle de séminaires. Pour en prolonger les réflexions, l’édition liégeoise
propose d’aborder le management policier sous l’angle de la complémentarité et de
l’articulation entre les deux échelons de la police intégrée. À la tête des entités locales, les
chefs de zone et leurs collaborateurs sont désormais en prise avec de nouveaux modes de
fonctionnement et de nombreux outils de gestion, inscrits dans une quête incessante
d’excellence et d’efficience. N’allant pas toujours de soi sous
divers aspects (culturel, organisationnel, financier,…), ces nouvelles logiques nécessitent une
réappropriation et sont dès lors vécues tantôt comme ressources, tantôt comme contraintes
par les usagers. A cet égard, les attentes et les besoins exprimés envers le niveau fédéral se
font croissants au sein des zones.
Ce séminaire entend faire le point sur les démarches actuellement menées au sein de la police
fédérale autour du développement managérial de l’institution. Quelles sont les ressources
humaines et matérielles susceptibles d’être mobilisées par les acteurs locaux dans leurs
réflexions?

3.1.4 CPS-studiedag : "De toekomst van de politie "
5 februari 2015, Federale Politie Gent, Complex Groendreef
Deze studiedag vormt het sluitstuk van de reeks seminars die in het kader van het thema "De
toekomst van de politie" door het CPS in samenwerking met de stuurgroep "Visie 2025", het
CEP en de academische partners (Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke
Universiteit Leuven en Université de Liège) worden georganiseerd.
Onze huidige en toekomstige samenleving staat voor heel wat nieuwe maatschappelijke
uitdagingen. We denken hierbij aan de vergrijzing van de samenleving, de ontgroening en
verkleuring, de evoluties in stadsontwikkeling, nieuw samengestelde gezinnen,
horizontalisering (ook in gezagsverhoudingen) en mediatisering (groei en impact van sociale
media) en andere evoluties. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten
op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige
competenties?’ en ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet alleen intern maar ook
in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ vinden op deze studiedag een
antwoord.
Op deze studiedag werd er dieper ingegaan op de maatschappelijke evoluties die op ons
afkomen en de ontwikkeling van de stad, de staat en Europa in relatie tot politie. Vervolgens
hebben we concreet gefocust op de visie voor de Belgische politie die door de stuurgroep
“Visie 2025” werd uitgetekend en hoe deze kan toegepast worden in een steeds veranderende
samenleving. Hierbij blikken we terug op de academische seminars die in december 2014 en
januari 2015 plaatsvinden. Deze studiedag wordt afgesloten met een debat onder leiding van
Ann Peuteman, redactrice bij Knack, waarbij we samen met politieleiders en academici een blik
werpen op de toekomst van de politie.
Een Cahier Politiestudies ‘Toekomst van de politie' wordt aangeboden.

3.1.5 CPS-studiedag: “Salduz+: Een nieuwe stap naar Europa, ‘t Sal-duz (nog) beter gaan?”
4 maart 2015, CC Ter Vesten, Beveren-Waas
Rechtspractici en politieambtenaren hebben reeds drie jaar ervaring met de ‘Salduzwet’.
Vanaf november 2016 wordt het bijstandsrecht voor verdachten veralgemeend. Welke
uitdagingen staan er ons te wachten?
De Europese richtlijn 2013/48/EU, die de lidstaten tegen 27 november 2016 moeten
implementeren in hun nationale wetgevingen, bevestigt dat dit maar een eerste stap was.
Hoog tijd dus voor een round-up waar we nu staan, welke knelpunten er (nog) zijn en wat de
toekomst ons zal brengen.
Deze studiedag richt zich tot elke beroepsgroep die betrokken is bij de toepassing van de
‘Salduzwet’.
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3.1.6 CPS- studiedag: “Jongeren en politie: je t'aime, moi non plus?”
26 maart 2015, GC De Markten, Brussel
Met de regelmaat van de klok komen de moeilijke verhoudingen tussen politie en jongeren in
de media. Hangjongeren die overlast bezorgen, de nood aan Very Irritating Police aan de
Belgische kust om probleemjongeren op afstand te houden, migrantenjongeren die herrie
zoeken met de politie op openluchtdomeinen, enzovoort. In de berichtgeving in de media
komt het onbegrip van de politie voor deze “probleemjongeren” vaak naar voren. De jongeren
lijken niet gehinderd te zijn door enig respect voor de politie, spelen “kat en muis” en lijken er
plezier uit te halen om de politie uit te dagen en (soms) met zware middelen te bekogelen.
Maar ook de zogenaamde probleemjongeren die in contact komen met politie klagen op hun
beurt over het politionele optreden. Zij vinden dat de politie geen respect toont voor hen, hen
te pas maar toch vooral te onpas aan “stop & search” onderwerpt, arbitrair optreedt en
discrimineert.
Kortom, de relatie tussen bepaalde groepen jongeren en de politie verloopt moeilijk en
complex en is getekend door wederzijds onbegrip en gebrek aan respect.
Deze studiedag tracht meer inzicht te geven in een aantal politiepraktijk en de problemen die
daar mogelijks door ontstaan in de relatie tussen politie en jongeren. We vertrekken niet
vanuit een negatief discours over de politie, maar trachten aan de hand van praktijken en
ervaringen constructief op zoek gaan naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we bruggen
bouwen tussen politie (de professional) en jongeren? Waarmee moet de politie rekening
houden in haar dagdagelijkse politiewerking wanneer ze met jongeren in contact komt? Wat
zijn goede praktijken en positieve ervaringen? Kortom, hoe kunnen we politiezorg voor
jongeren professionaliseren?
Een Cahier Politiestudies ‘Jongeren en politie’ wordt aangeboden.

3.1.7 CPS-studiedag:”Ethnic profiling: gelijkheid onder druk?”
21 mei 2015, Stadhuis Vilvoorde
De praktijk van ethnic profiling bij het politiestraatwerk of het bepalen op grond van etnische
kenmerken wie best wordt gecontroleerd, wordt alsmaar meer toegepast. Nu Amnesty
International en de Nederlandse Nationale Ombudsman zich over deze praktijk hebben
uitgesproken, wil het CPS deze problematiek, zeker in deze tijden van verscherpte
politiecontroles, duidelijk op de agenda plaatsen. Intussen is er hierover trouwens nieuw
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Bij de politie groeit ook de aandacht voor de
achtergrond van politiemensen zelf. In welke mate draagt interne diversiteit, niet enkel inzake
etnische achtergrond, maar ook inzake leeftijd, gender en seksuele geaardheid, bij tot een
betere verhouding met de burger? Is het inzetten van allochtone collega’s bij de behandeling
van veiligheidsvraagstukken in specifieke etnische groepen werkbaar? Wordt er en in welke
mate etnisch geprofileerd bij de controles van de politie? Wordt dit gemeten en hoe? Welke
middelen kunnen de korpschefs aanwenden om dit te monitoren en functioneel in te bedden?
Wat is het onderscheid tussen doelgroepen-policing en ethnic profiling?
Op het einde van de voormiddag werd ook de feestelijke prijsuitreiking van de “CPS-prijs voor
de beste scriptie 2013-2014" uitgereikt.

3.1.8 CPS-BISC Studienamiddag “Politie en inlichtingenactiviteiten tijdens de Groote Oorlog:
parallellen naar het heden”
29 juni 2015, Kasteelpark van Kasteel Coloma, Sint-Pieters-Leeuw
Studienamiddag van het Centre for Policing and Security (CPS) en haar afdeling Belgian
Intelligence Studies Centre (BISC) in samenwerking met de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw en
het Museum van de Geïntegreerde Politie
17

De Eerste Wereldoorlog, ook de Groote Oorlog genoemd, begon op 28 juli 1914 en eindigde op
11 november 1918. Het zal ons allen niet ontgaan zijn dat deze oorlog die vooral woedde in
Europa de afgelopen maanden opnieuw in gedachten werden gebracht door tal van
herinneringsactiviteiten. Deze Oorlog verdient ook om herinnerd te worden omdat
nationalistische en militaristische groepen de oorlog mee hebben aangewakkerd. Een
fenomeen dat heden ten dage meer dan ooit actueel is.
Het Centre for Policing and Security en het Belgian Intelligence Studies Centre wilden deze
gebeurtenis niet voorbij laten gaan en organiseren daarom een studienamiddag in het
Kasteelpark van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Het doel van deze studienamiddag is om een
aantal mensen die met een passionele blik kijken naar de gebeurtenissen die zich afspeelden
tijdens de Groote Oorlog en anderen die deze historische gebeurtenis met een meer
wetenschappelijk blik bekijken, samen te brengen. We willen niet alleen puur
wetenschappelijk de zaken bekijken maar ook de amateurhistoricus, de passionele
verzamelaar bij elkaar brengen. Uiteindelijk beogen we vooral dat de feiten van deze
gebeurtenis die, honderd jaar later soms wel eens als ‘nice to know’ worden beschouwd ons
doen inzien dat ze in deze moderne tijd meer dan ooit ‘need to know’ zijn.
Deze studienamiddag is een samenwerking tussen CPS, BISC, de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
en het Museum van de Geïntegreerde Politie. Het Museum zal voor deze gelegenheid een
aantal objecten uit deze tijd tentoonstellen en passages voorlezen uit politiepv’s (1916-1920)
van de gemeentepolitie te Ukkel.

3.1.9 Coproductie samen met Womenpol: Studiedag “Talent wanted! Talenten vinden en
houden bij de Politie”
24 september 2015, Ninove
Elk modern politiebedrijf zoekt naar mogelijkheden om met veranderingen en verwachtingen
om te gaan. Daar bestaat één manier voor: werken vanuit talenten!
De focus ligt op de medewerkers en waar zij van nature goed in zijn. Elk talent overstijgt het
niveau van gewone vaardigheden en is de sleutel tot succes.
Vanuit strategisch HRM betekent werken met talenten: alle medewerkers energie geven om
zich goed te voelen in hun job. Samen met gemotiveerde medewerkers de
organisatiedoelstellingen bereiken door talenten te ontdekken, te stimuleren, te ontwikkelen
en aan te wenden wordt de nieuwe bedrijfscultuur. We toetsen onder meer af of een modern
politiebedrijf daartoe in staat is. Laat u meeslepen in de hoofdthema's van de
studiedag 'TALENT WANTED: talent aantrekken en behouden bij de politie'. Of zoals Antoine
de Saint-Exupéry stelt: ‘Wat de woestijn zo mooi maakt, is dat hij ergens een bron verbergt’.
September wordt uw inspiratiemaand bij uitstek!

3.1.10 CPS-studiedag: “Outsourcing politie”
1 oktober 2015, Academie D'il Arte, Dilbeek
De discussie omtrent de samenwerking tussen de publieke politie en de private
veiligheidssector is in een nieuwe fase getreden.
Het gaat niet langer om een principiële discussie, maar het gaat vandaag om welke activiteiten
en onder welke omstandigheden al dan niet nopen tot concrete samenwerking.
Op deze studiedag stond de vraag centraal tot op welke hoogte politietaken en activiteiten al
dan niet kunnen uitbesteed worden door de overheid of door de politie zelf aan de private
sector. Deze focus maakt dan ook dat het contractbeding tussen opdrachtgever en uitvoerder
centraal komt te staan. Kunnen toezichtstaken in de publieke ruimte op een zinvolle wijze
ingevuld worden door private veiligheidsdiensten? Hoe kunnen organisatoren van
grootschalige evenementen hun veiligheidsdispositief verzekeren en een wenselijke
taakverdeling nastreven tussen publieke politie en services geleverd door private diensten?
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Hoe zit dat bij het uitvoeren van expertises en forensisch werk in het kader van politiële
recherchetaken? Hoe zit het met de verhouding tussen de publieke politie als afnemer van een
private sector als ontwikkelaars van nieuwe technologie?
Wat zijn de grenzen van dit alles en wat mogen burgers ervan verwachten? Hoe maakt de
overheid haar regierol waar, gegeven haar verantwoordelijkheid voor veiligheid? Tot op welke
hoogte heeft de politie zelf nog zicht op zaken en kan of moet zij haar regierol waar maken?
Definitieve antwoorden op al deze vragen kan deze studiedag niet bieden, wel een degelijk
praktijkzicht op bestaande praktijken en de voor- en nadelen ervan. Deze studiedag is bedoeld
voor ieder die het goed meent met de veiligheidszorg in onze samenleving, welke ook zijn
achtergrond moge zijn.

3.1.11 Coproductie: “Leren uit noodsituaties: de verkokering voorbij” i.s.m. de Stichting
Maatschappij en Veiligheid
16 oktober te Antwerpen
In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid
bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en
reglementair kader voor nood- en interventieplannen en beheer van noodsituaties werd in
Nederland intussen grondig geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau werden verplicht om nood- en interventieplannen op te stellen en deze
op elkaar af te stemmen. Bovendien werd hierbij meer dan voorheen het belang onderstreept
van de multidisciplinaire samenwerking van “First Responders”. Alles wordt samen voorbereid,
samen beslist en samen uitgevoerd en tenslotte ook samen geëvalueerd. In België is die
actualisering nog niet aan de orde, aangezien het KB van 2006 (dat de noodplanning regelt)
nog steeds van toepassing is, maar dringend aan herziening toe is.
Gedurende deze studiedag werd er gefocust over de wijze van aanpak door “first responders”
(brandweer, medische noodhulpdiensten, politie, civiele bescherming) ingeval van
noodsituaties. Bij deze gelegenheid willen we vooral de nadruk leggen op de vraag: “Wat en
hoe kunnen we leren uit noodsituaties”? Hierbij staan volgende aandachtspunten voorop: (1)
Hoe kunnen we een debriefing na een noodsituatie beter interdisciplinair aanpakken, (2) Hoe
kunnen we een geïntegreerde aanpak verzekeren naar de toekomst toe, en (3) Wat is er al dan
niet gewijzigd op het terrein sinds een noodsituatie en debriefing. Dit alles gaat onder het
motto “De verkokering voorbij”. Ter gelegenheid van deze studiedag zal uitvoerig stilgestaan
worden bij twee cases uit België en Nederland om precies deze vraagstukken uit te klaren. De
deelnemers aan de studiedag hebben een exemplaar van het handboek “Zicht op First
responders - Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en
België” ontvangen.

3.1.12 Jubileumcolloquium BISC “ 100 jaar militaire veiligheid van de staat, 70 jaar KUIAD, 5
jaar BISC”
10 november 2015, Brussel
Het jaar 2015 is er één van jubilea in de Belgische inlichtingenwereld. De burgerlijke
inlichtingendienst herdenkt twee feestdagen: 185 jaar “VSSE – Veiligheid van de Staat” en 70
jaar ”KUIAD – Koninklijke Unie van de Inlichtingen en Actie Diensten” van de Tweede
Wereldoorlog. Langs militaire zijde gaat het om 100 jaar « ADIV – Algemene Dienst
Inlichtingen en Veiligheid ». Tenslotte de nieuwkomer, die ook al 5 jaar actief is, « BISC –
Belgian Intelligence Studies Centre ».
Om deze verjaardagen te herdenken opteerden we voor een « Jubileum Colloquium ». Tijdens
deze studiedag wordt enerzijds gekeken naar het verleden, anderzijds naar het heden en de
toekomst.
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3.1.13 CPS-Studiedag “ Fraude: geïntegreerde aanpak door inspectiediensten en politie?”
26 november 2015, Brussel
De aanpak van sociale en fiscale fraude staat al een tijdje hoog op de politieke agenda. Naast
de geïntegreerde politie maken tal van inspectiediensten processen-verbaal van hun
vaststellingen voor de arbeidsauditeur of voor de procureur des Konings, maar die ook kunnen
overgaan tot administratieve afhandeling.
Politie- en inspectiediensten kennen elkaar onvoldoende, vooral wat betreft hun materies en
bevoegdheden, zodat nog te weinig een beroep wordt gedaan op elkaars expertise.
Deze studiedag wou daaraan verhelpen, onder meer door een algemeen overzicht te geven
van het inspectiewezen, hun instrumenten, samenwerkingsverbanden en oplossingen voor
enkele juridische discussiepunten die al jarenlang onder inspectiediensten ronddolen.
Deze studiedag is dus vooral bedoeld voor wetshandhavers die in de praktijk staan.

3.1.14 Coproductie met Federale politie en CEP: Tweetalige studiedag “De Politie een
moderne werkgever ? : meer diversiteit, minder discriminatie”
1 december 2015, Polis Center, Brussel
‘Een job bij de politie, da’s een hele belevenis’, bloklettert de rekruteringswebsite Jobpol.
Maar waar staat de politie als werkgever voor?
De Federale politie organiseert in samenwerking met het Centre for Policing and Security en le
Centre d’Etudes sur la police deze studiedag ‘Politie een moderne werkgever? Meer diversiteit
, minder discriminatie’ om hierop een antwoord te geven.
De thema’s religieuze overtuigingen en handicap worden uitgediept. Staat de
politieorganisatie open voor mensen met een beperking en maken we daardoor de filosofie
van de ‘identitaire diversiteit’ binnen onze organisatie waar? We bekijken welke maatregelen
er kunnen genomen worden om het quota van 3% Calogmedewerkers met een erkende
handicap te halen.
En wat met geloof op de werkplaats? We gaan samen op zoek naar een gemeenschappelijke
deler die een oplossing kan bieden voor alle medewerkers, los van hun eigen
geloofsovertuiging.
De politiejob is van nature een lastig beroep. Mits de nodige ambitie en de juiste instelling kan
iedereen zijn carrière uitbouwen. Een studie in 2014 liet zien dat de politie geen
discriminerende omgeving vormt voor vrouwen en mannen maar dat er wel heel wat
impliciete en ongeschreven regels aanwezig zijn waardoor bv. vrouwen zich meer moeten
bewijzen om het zelfde vertrouwen te krijgen. En hoe zorgt de politie als werkgever ervoor dat
elke personeelslid zich goed voelt op het werk en thuis; een evenwicht kan vinden tussen
privéleven en het professionele leven?
Aan de hand van getuigenissen en voorbeelden uit privébedrijven proberen we, als
werkgever, een stand van zaken op te maken hoe meer diversiteit en minder discriminatie kan
bijdragen tot een moderne organisatie.

3.2

LEZINGEN EN DEBATTEN
Deze activiteit geeft een meer academische toets aan de organisatie en de dienstverlening van
het CPS. Het biedt ruimte om op meer kritische en wetenschappelijke wijze meer diepgang te
geven aan bepaalde vraagstukken.
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Het CPS staat – en blijft staan – voor grootschalige studiedagen, maar wenst tevens via een
aantal kleinschalige alternatieve werkvormen de discussie omtrent de politie en samenleving
verdergaand te verdiepen. Het CPS wenst in de toekomst meer dergelijke discussie- en
gespreksmomenten als deze, rond specifieke en actuele thema’s, te organiseren. Mochten leden
of partners hieromtrent suggesties hebben, dan vernemen we dat graag via
sec@policingandsecurity.be.
Het Centrum hoopt alleszins door de organisatie van deze open discussies bij te dragen tot een
constructieve dialoog tussen veiligheidspractici en wetenschap.

3.2.1 Debatavond: “Geopolitiek en migratiestromen: wegwijs in de uitdagingen en
oplossingen”
10 november 2015, Brugge
Het Centre for Policing and Security CPS organiseert een debatavond over de geopolitiek
en migratiestromen. Een onderwerp dat aan de vooravond van deze winter zeer actueel is.
Tijdens deze avond zullen sprekers ons inleiden in de verschillende soorten migratie die zich
voordoen, de noodzaak aan preventieve tussenkomst in de landen van oorsprong, het gebrek
aan een integrale aanpak en het uitblijven van een EU-veiligheidsstrategie. Tijdens deze avond
wordt niet alleen stilgestaan bij een militaire tussenkomst als mogelijke katalysator voor meer
duurzame oplossingen in de landen van oorsprong. Ook het spanningsveld tussen hulpverlening
en het handhaven van de recente immigratiestroom komt aan bod. Dit brengt tal van
uitdagingen op langere termijn met zich mee zoals de organisatie van schoolopvang, woonzorg,
integratie van gezinnen.

3.3

OPLEIDINGEN
Voor het overige organiseert het CPS ook gespecialiseerde opleidingen. Hiermee speelt het CPS
in op een specifieke vraag vanuit de praktijk.
Een eerste opleiding die reeds 12 jaar jaarlijks wordt ingericht is de SCAN cursus (analyse van
schriftelijke verklaringen). Hierbij speelt het CPS in op specifieke noden vanuit de praktijk. Deze
cursus richt zich niet alleen op politie, maar ook op burgers en leden van de rechtelijke orde.
Deze multidisciplinaire benadering heeft aanleiding gegeven om hierin verder te gaan en te
starten met een bredere reeks CPS Opleidingen.
De idee is dus gegroeid vanuit specifieke noden van het werkveld. We stellen vast dat er voor
sommige doelgroepen behoefte is aan opleiding op maat. Vanuit deze vaststelling werd een
werkgroep opgericht en werd naar een afstemming gezocht. De CPS opleidingen willen niet in
het vaarwater van bestaande opleidingsinstellingen komen, maar willen zich richten op een
breed doelpubliek vanuit een multidisciplinaire benadering.
Zo bouwt het CPS een opleidingsaanbod uit waar bestaande instellingen niet op in spelen, dit
wil zeggen een opleiding die inspeelt op specifieke behoeften voor specifieke doelgroepen of
een mix van doelgroepen. Het opzet is een kwaliteitsvol opleidingsprogramma uit te bouwen op
maat, in samenspraak met de afnemers en met inbreng van zowel de academische wereld als de
praktijk, dit vanuit een multidisciplinair oogpunt. Verder beoogt het CPS een provincieoverschrijdende spreiding van het aanbod, gericht op Vlaanderen en Brussel.
In 2015 werden twee andere opleidingsreeksen uitgewerkt: "Evenementen en crisisbeheer" en
"Interview & Communicatie".
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3.3.1 Cursus analyse van schriftelijke verklaringen (SCAN): 3-daagse basiscursus:
Basiscursus: 1-3 september 2015
Vervolgcursus: 7-8 september 2015
Piloot: Marc Bockstaele
Bij deze cursus ligt de focus op analyse van schriftelijke verklaringen en speelt het CPS in op
specifieke noden vanuit de praktijk. Deze cursus richt zich niet alleen op politie, maar ook op
burgers en leden van de rechtelijke orde.
In 2015 werd er ook een 2-daagse gespecialiseerde cursus ingericht worden waarbij enkel de
personen toegelaten worden die de basiscursus in het verleden reeds volgden.

3.3.2 Opleidingsreeks 2: Evenementen en crisisbeheer
Piloot: Alain Duchatelet
Praktijkgerichte en interdisciplinaire vormingsreeks met als doel de actoren van het
evenementenbeheer, in het bijzonder bij crisissituaties, een beter inzicht te geven in de
effectiviteit en de weerslag van de gebruikte middelen, hun acties en beslissingen zowel naar
de andere disciplines toe als naar de betrokken bevolking.
Het opzet van deze cursus is de interactiviteit en de uitwisseling van praktijkervaringen van de
deelnemers onderling te stimuleren maar ook de reflectie over effectiviteit van procedures en
middelen via academisch inzicht en onderzoek te bevorderen.
Deze opleidingsreeks vond plaats van september tot december 2015.

3.3.3 Opleidingsreeks 3: Interview en communicatie
Piloten: Lotte Smets en Marc Bockstaele
Op basis van recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen inzake communicatie en
interviewtechnieken zal deze CPS opleidingsreeks in het bijzonder aandacht besteden aan hoe
deze kennis te integreren in professionele interviewvaardigheden en - situaties. Hierbij draagt
een multidisciplinaire aanpak de voorkeur waarbij een beroep wordt gedaan op
ervaringsdeskundigen uit de diverse doelgroepen.
Deze opleidingsreeks werd opgestart in het voorjaar van 2015.

4
4.1

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 kunnen, naast Nederlandstalige publicaties, ook Engelstalige bijdragen hun plaats
vinden. De reeks wordt begeleid door een redactieraad waarin onder meer leden zetelen van
het Centre for Policing and Security (BE) en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (NL).
De redactieraad 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 aangezocht.
Op dit moment telt het Cahier een oplage van ongeveer 1000 exemplaren.
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Jaargang Cahier Politiestudies 2015:
Nr. 34 - 2015/1: Jongeren en politie
Nr. 35 - 2015/2: Ethnisch Profileren en Interne Diversiteit bij de Politie
Nr. 36 - 2015/3: Outsourcing Policing
Nr. 37 - 2015/4: Verantwoording en politie

• Cahiers Politiestudies (februari 2015), Jg. 2015/1, n° 34 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer: Jongeren en politiek
Editoren: Sofie De Kimpe, Henk Ferwerda, Jaap Noorda
In dit themanummer staat de relatie tussen jongeren en politie centraal. Het doel van dit Cahier
is inzicht verwerven in de interactie tussen politie en minderjarigen. Hoe kijkt politie naar
jongeren? Welke visie hanteert de politie in haar dagelijks functioneren en haar gerechtelijk en
bestuurlijk politiewerk? In dit cahier bekijken we in eerste instantie de relatie tussen politie en
jongeren vanuit een tweetal invalshoeken, twee criminologische visies die politie ten aanzien
van jongeren kan hanteren en die worden afgetoetst aan de politionele praktijk. Een eerste visie
betreft de rechten van het kind. De vraag stelt zich op welke wijze politie het
kinderrechtenperspectief benadert? Hoe worden kinderrechten geïntegreerd in de
politiewerking, maar evenzeer in de professionalisering van politiewerk (opleiding vb)? Een
tweede visie betreft de wijze waarop de visie op het jeugdbeschermingsrecht wordt
geoperationaliseerd in de politionele praktijk? Welk kindsbeeld hanteert de politie over
slachtoffer versus daders? Politiële praktijken worden getoetst aan de discoursen die leven
binnen de jeugdbescherming. Het cahier wenst in het bijzonder te onderzoeken hoe beide visies
(of één van beide) toegepast worden in onder meer het verhoor van minderjarigen, de
handhaving van openbare orde (de publieke ruimte in het bijzonder), de slachtofferbegeleiding,
de rechtsbijstand, enz. Het Cahier zoemt in op resultaten uit Europees onderzoek ter zake uit
een aantal landen in de EU. Ook gaat het Cahier in op de relatie tussen de politie en de jongeren
in de stad (ISN-nummer : 1784-5300).
•

Cahiers Politiestudies (mei 2015), Jg. 2015/2, n° 35 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer: Ethnic Profiling en Interne Diversiteit bij de politie
Editoren: Lodewijk Gunther Moor, Janine Janssen, Marleen Easton, Antoinette Verhage
Onder de vlag van diversiteit zet de politie zich al geruime tijd in voor de opbouw van een
gevarieerd personeelsbestand wat betreft leeftijd, gender, seksuele oriëntatie en etnische
achtergrond van haar medewerkers. Enerzijds gaat het daarbij om de legitimiteit van het
politieapparaat: burgers moeten zich immers in de politie kunnen herkennen. Anderzijds
wordt van een gevarieerd personeelsbestand verwacht dat deze de dienstverlening aan
burgers ten goede komt. Zo wordt dikwijls van de aanwezigheid van allochtone collega’s
verwacht dat daardoor een actieve bijdrage wordt geleverd aan de behandeling van
veiligheidsvraagstukken in specifieke etnische groepen. Maar hoe verhoudt die gedachte zich
dan tot de alsmaar verdere uitbreiding van de praktijk van ethnic profiling, waarover zich
onlangs onder meer Amnesty International en de Nederlandse Nationale Ombudsman hebben
uitgesproken? In dit Cahier staat die spanning tussen ideeën over de relatie tussen diversiteit
en omgang met de burger en de verhouding met de burger in de praktijk centraal. (ISNnummer : 1784-5300).

•

Cahiers Politiestudies (september 2015), 2015/3, n° 36 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer: Outsourcing Policing
Editoren: Paul Ponsaers, Eddy De Raedt, Luuk Wondergem, Lodewijk Gunther Moor
Dit Cahier stelt de vraag centraal in welke mate taken en activiteiten van de politie al dan niet
kunnen ge-outsourced worden door de overheid of door de politie zelf. De vraag dringt zich op
of dit courante praktijk is, dan wel uitzonderlijk gebeurt. Deze focus maakt dan ook dat het
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contractbeding tussen opdrachtgever en uitvoerder centraal komt te staan. In welke mate
worden taken door de overheid uitbesteed aan de private sector in de openbare ruimte, bij
het uitvoeren van expertises en forensisch werk in het kader van recherchetaken, bij het
beveiligingen van het publiek vervoer? Wat burgers hiervan mogen verwachten? Hoe maakt de
overheid haar regierol waar, gegeven haar verantwoordelijkheid voor veiligheid? Tot op welke
hoogte heeft de politie zelf nog zicht op zaken en kan zij haar regierol waar maken? (ISNnummer : 1784-5300).

•

Cahiers Politiestudies (december 2015), Jg. 2015/4, n° 37 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)
Themanummer: Verantwoording en Politie
Editoren: Jan Terpstra, Alain Duchatelet, Jelle Janssens, Dominique Van Ryckeghem, Peter
Versteegh
Wellicht is accountability één van de kernproblemen van de politieorganisatie.
Verantwoording is een absolute noodzaak voor een democratische politie. Er is de afgelopen
twee decennia veel in geïnvesteerd, helaas in nogal wat gevallen met ongewenste (neven)effecten. In dit themanummer wordt breed gekeken naar dit onderwerp, van
performancemanagement tot klachtenprocedure, van burgerspanels of police boards tot de
rol van de massamedia of de sociale media. Al deze elementen spelen ongetwijfeld een
belangrijke rol in de verantwoording van de politie. Er wordt ook over de Europese grenzen
gekeken. Ook het vraagstuk van de interne en externe controle zijn nauw verbonden met dit
thema. Hoe onafhankelijk zijn deze vormen van controle? Wat zijn de verschillen tussen België
en Nederland? Hoe is de controle op de politie in andere landen geregeld? Hoe verhouden
intern en extern toezicht ten opzichte van elkaar? Kan het interne toezicht het externe toezicht
op de hoogte stellen? Wat is de rol van klokkenluiders hierin? Hoe is het overigens met
klokkenluiders binnen de politie gesteld? (ISN-nummer : 1784-5300).

4.2

Reeks Veiligheidsstudies
In de Reeks Politiestudies verschijnen maatschappelijk relevante geschriften over
veiligheidgerelateerde onderwerpen.
Alle bijdragen zijn wetenschappelijk onderbouwd en onderworpen 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. dr. Elke Devroe, Associate Professor, universitair hoofddocent Universiteit Leiden, Campus
Den Haag, Nederland.
Prof. Dr. Willy Bruggeman, verbonden aan BeNeLux Universitair Centrum (BUC) en voorzitter
van de Belgische Federale Politieraad.
Verschenen:
10: De toekomstpolitie. Triggers voor een voldragen debat (P.Ponsaers et al.)
11: Salduz plus. Aandachtspunten bij de implementatie van de EU-richtlijn 2013/48 (M.
Bockstaele & Paul Ponsaers (red.)
12. “Zicht op First responders - Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in
Nederland en België”
13. Internationale politie- en justitiesamenwerking (W. Bruggeman)
14. Bijzondere inspectiediensten: Overzicht bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en
knelpunten (M. Bockstaele, P. Ponsaers)
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4.3

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. Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 1
M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, M. Hellemans, P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, G.
Rapaille, D. Stans en A. Winants (Eds.)
2. Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 2
M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus e.a. (eds.)
3. Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 3M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, eds.
4. Cahiers Inlichtingenstudies – BISC nr. 4
5. Cahiers Inlichtingenstudies – BISC nr. 5

5

PERSONEEL

De administratieve kracht, Nathalie Roegiers, Niveau A werkte in 2015 4 dagen per week voor het CPS.
Zij wordt rechtstreeks tewerkgesteld door het CPS.

6

FINANCIËN
•

In 2015 ontving het CPS geen subsidie van de Federale Politie. De Federale Politie stelt wel een
kantoorruimte ter beschikking van het CPS.

•

In 2015 zette het CPS in op de verdere uitbouw van het structureel partnership. De inkomsten
uit het structureel partnership bedroegen in 2015 ongeveer 23.000 euro. In ruil hiervoor
organiseerde het CPS enkele activiteiten (nieuwjaarsdiner, CPS-prijs, debat) en ontvingen de
structurele partners 10 % korting op de inschrijvingsprijs op de activiteiten.

•

De kloof tussen het bedrag van de structurele inkomsten en de vaste loon- en werkingskosten
is zeer groot. Desondanks slaagde het CPS er in 2015 het verlies te beperken.

Gent, 25 februari 2016
I.o. Nathalie Roegiers, Secretaris
Voor Alain Duchatelet, Voorzitter a.i. Centre for Policing and Security vzw
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