
Centre for Policing and Security 

Debatavond: “Geopolitiek en migratie-

stromen: wegwijs in de uitdagingen en 

oplossingen ” 
 

Dinsdag 10 november 2015 om 19u te Brugge 

DAGPROGRAMMA  

Dagvoorzitter: Stanny De Vlieger, Gerechtelijk directeur Antwerpen, bestuurslid CPS 

19u00:  Verwelkoming en inleiding door de heer Carl Decaluwe, Gouverneur van West-

Vlaanderen 

19u15:  Visie van Brigadegeneraal op rust Jo Coelmont, Senior Associate Fellow at EGMONT  

Royal Institute for International Relations and Senior Fellow, Royal Higher Insitute for 

Defence  

19u55:  Reactie van Bart Van Thienen, Belgische geïntegreerde politie - DAO/Migration &  

Nationale Politie-academie (ANPA) 

20u10:  Reactie van het Agenschap Integratie en Inburgering West-Vlaanderen (gevraagd) 

20u25:  Plenair debat, vragen en antwoorden 

 Moderator: Arne Dormaels, Senior Researcher Innovation Center for Security (INNOS), 

bestuurslid CPS  

21u15: Netwerkdrink 

22u00: Einde 

Het Centre for Policing and Security organiseert in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen 

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 katalysator voor  

andere 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. 

LOCATIE  

Provinciehuis Boeverbos 

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
 

Er is ruime parkeergelegenheid aan het Provinciehuis.  

Openbaar vervoer: Het station van Brugge bevindt zich op 3 km. Vanaf het station (voorzijde) is er 

een vlotte busverbinding om de 10 minuten. Buslijnen 5, 15, 52, 53 en 55 hebben een halte  

'Boeverbos'.  



Centre for Policing and Security 

Prijs:  

De deelnameprijs bedraagt 25 euro per deelnemer.  

Structurele partners van het CPS betalen 15 euro per persoon.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 15 euro 

per persoon (zonder boek).  

 
Betaling: 

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de 

debatavond. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor 

de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het 

volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

 

Inschrijving  

online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=311. 

Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, 

leden van de magistratuur, advocaten, academische wereld en studenten, leden 

van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, mandatarissen en  

personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmede-

werkers, actoren uit de private sector of andere publieke rechtshandhavers    

DOELGROEPEN 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze debatavond zal erkend worden als voortgezette  

baremische vorming.  

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  

B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 

 

WERKGROEP 
Arne Dormaels, Stanny Devlieger, Kristof Depauw, Peter Huybrechts, Tom  

Broekaert, Liesbeth Van Isterbeek, Marc Bockstaele, Barbara Cloet, Alain 

Duchatelet, Nathalie Roegiers  

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 


