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Uitreiking CPS-prijs voor het academiejaar 2017-2018 op het jubileum van 30 jaar CPS
Gent 17.09.2019
Marc Bloeyaert
________________________________

Het is mij een genoegen om in naam van de selectiejury hier vandaag de jaarlijkse prijs van
het Centre for Policing and Security voor de beste scriptie te mogen uitreiken.
De CPS scriptieprijs werd in het leven geroepen als extra initiatief om het maatschappelijk
debat over veiligheid te verrijken en te verdiepen. We zijn ondertussen toe aan de zevende
editie.
Voor het academiejaar 2017-2018 ontvingen we 11 inzendingen die voldeden aan de
ontvankelijkheidcriteria. De selectieprocedure die leidt tot de toekenning van de prijs is
gebaseerd op onafhankelijkheid, deskundigheid en anonimiteit. Wat je over deze
scriptieprijs moet weten is dat in eerste instantie de inzendingen in de eigen
onderwijsinstelling een onderscheiding behaald moeten hebben.
Op basis van de lezing van de samenvatting door leden van de selectiecommissie werden 5
werken genomineerd. Deze selectiecommissie is samengesteld uit beoordelaars die bekend
zijn met de problematiek. Het zijn vertegenwoordigers van zowel de academische wereld,
het veiligheidsonderwijs als de domein specifieke sector.
De genomineerde eindwerken zijn in willekeurige volgorde:
1. Maritiem terrorisme: naar een internationaalrechtelijk kader de lege ferenda?
Deze masterscriptie is van Ruben Dewiele in functie van het verwerven van de graad van
master in de rechten.
De auteur spitst zich in deze scriptie toe op de vraag of de bestaande juridische
instrumenten opgewassen zijn om de evolutie in het criminele maritieme milieu te
doorstaan.
2. Volgende inzending heeft als titel: Operation vigilant guardian en militaire openbare
ordehandhaving doorgelicht: de juridische zin en onzin van militairen op straat.
Deze masterproef van Jens Claerman is eveneens een masterproef tot het behalen van de
graad master in de rechten.
Gezocht wordt naar een antwoord op de vragen: of de inzet van militairen voor de
handhaving van de openbare orde juridisch te verantwoorden is in een moderne rechtstaat;
over welke bevoegdheden militairen beschikken om hun openbare ordehandhavingstaak uit
te oefenen en: hoe ziet de toekomst eruit voor militaire openbare ordehandhaving in België?
3. Robin Dreesen stelt zich kandidaat voor de prijs met zijn scriptie voor het behalen van de
graad van master in de criminologische wetenschappen. Titel: Bijten blaffende honden
niet?
Er wordt uitgezocht wat de informatiepositie is van de burgemeester bij de bestuurlijke
aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland. De vraag stelt
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zich over welke informatie kan, mag en moet en de burgervader beschikken om bestuurlijke
maatregelen zo goed mogelijk te nemen?
4. Eveneens genomineerd is de masterproef criminologische wetenschappen van Femke Gits
met een onderzoek naar de registratie van identiteitscontroles uitgevoerd door de
politiezone Mechelen-Willebroek.
Haar doelstelling was meer kennis te vergaren over de identiteitscontrole en de registratie
ervan als politionele praktijk.
5. En dan hebben we nog de masterproef criminologische wetenschappen van Matthias
Vandenberk die gaat over ‘Het veralgemeend gebruik van het stroomstootwapen door de
politie in België en Frankrijk’.
Het centrale thema in zijn scriptie zijn de vragen naar het wettelijk kader voor het gebruik
van het stroomstootwapen en of aanwenden van dit wapen moet worden veralgemeend
naar de gehele federale en lokale politie.
Deze 5 genomineerde inzendingen werden voorgelegd aan de selectiejury die naast de inhoudelijke
kwaliteit van de scriptie eveneens rekening houdt met de geschiktheid om bijvoorbeeld te dienen als
publicatie, het bereiken van de specifieke doelgroepen van het CPS, de geschiktheid van het
onderwerp voor een studiedag, enzovoort.
En zoals u weet kan er maar 1 kandidaat de prijs winnen.
Na rijp beraad heeft de selectiejury beslist dit jaar de prijs toe te kennen aan: Robin Dreesen met zijn
scriptie: Bijten blaffende honden niet? De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke
aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland.
De motivatie van de jury luidt als volgt:
Het thema en de manier waarop de rechtsvergelijkende studie is verricht, is met zeer veel
maturiteit en kritische geest tot stand gekomen. Het onderwerp is uitermate vernieuwend en
is hier en daar pionierswerk. De kandidaat formuleert de juiste probleemstelling, gaat heel
systematisch te werk en is er in geslaagd een zeer complex thema op inzichtelijke en heldere
wijze te brengen, waarbij hij zich niet beperkt tot maar een ander land er bij neemt en op
basis van de vergelijking aanbevelingen probeert te formuleren voor België.
De jury stelt voor de winnaar en zijn scriptie te integreren op de CPS Studiedag over
bestuurlijke handhaving op 2 december 2019 waar de gouverneur van Vlaams Brabant het
dagvoorzitterschap zal van waarnemen.
Ik ga nu overgaan tot de overhandiging van de prijs.
Geef de winnaar en de genomineerden een hartelijk applaus en dank u voor uw aandacht.
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