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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 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. 24/11/2014 

 

• 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, Hoofdcommissaris, West-Vlaamse Politieschool 

• Bockstaele Marc, Gewezen Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent 

• Boddin Johan, Adj. Directeur Oost-Vlaamse Politieacademie 

• Bombeke Chris, Manager Public Affairs, Quality Benelux, Securitas NV 

• Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie, DGJ/DJB 

• 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, 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, 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 School voor Officieren 

• de Hert Paul, Docent Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg 

• De Kimpe Sofie, Docent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 
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• Depuydt Leen, verantwoordelijke voor de vormingen, Alg. directie Crisiscentrum, 

Noodplanning, FOD Binnenlandse Zaken 

• Demaree Chaim, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep 

Criminologie 

• Denolf Johan, Hoofdcommissaris, 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, Federale Politie, Directeur-generaal a.i. DGR 

• Haenen Wim, Federaal Gezondheidsinspecteur van Antwerpen | Celhoofd Federale 

Gezondheidsinspectie Antwerpen, DG Gezondheidszorg, Dienst Dringende Geneeskundige en 

Psychosociale Hulpverlening 

• Hardyns Wim, Docent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel 

• Hendrickx Eddie, gewezen Korpschef Politiezone Geel-Meerhout-Laakdal 

• 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 

• Martens Rigobert, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Poiltie Brugge 

• Merckx Gwen, Hoofdcommissaris Korpschef, Politiezone Rupel 

• Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en 

Criminologie, VOORZITTER CPS 

• Philippaerts Jacques, Hoofdcommissaris, Verbindingsofficier bij de Provincie Limburg 

• Putteman Paul, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Dendermonde 

• Rapaille Guy, Voorzitter Comité I 

• 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 

• 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, wnd. korpschef Politiezone Rhode  

• Van Garsse Leo, 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 

• Van Parys Patrick, Directeur Oost-Vlaamse Politieacademie, OPAC 

• Vanrobaeys Lee, Hoofdcommissaris, korpschef Politiezone Hekla 
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• Van Ryckeghem Dominique, Adviseur Beleidsondersteuning Federale Politie, Commissariaat-

Generaal 

• 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 

• Vissers Jack, Hoofdcommissaris, korpschef Politiezone KASTZE 

• Vynckier Gerwinde, vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent, Vakgroep 

Strafrecht en Criminologie 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 25 april 2014 

 

1. Goedkeuring van de verslagen van de Algemene Vergaderingen van 18 november 2013  

2. Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering: benoemingen en ontslagen 

3. Financiën 2014 

4. Financiën - Jaarrekening 2013  

5. Financiën – stand van zaken Fondsenwerking 

6. Stand van zaken CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk 2012-2013 

7. Oproep tot medewerking aan werkgroepen CPS-studiedagen 2015 

8. Varia 

 

1.1.2.2 Buitengewone algemene vergadering 24 november 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 18 april 2014 

2. Statutenwijziging met stemming (4/5 van de stemmen vereist) 

3. Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering: benoemingen en ontslagen  

4. Financiën – stand van zaken Fondsenwerving 

5. Publicatiebeleid 

6. Themazetting CPS-activiteiten 2016 

7. Geplande studiedagen m.b.t. politie 

8. Werkgroep BID’s en auditing 

9. Lezingen en debatten 

10. ISC 

11. Onderzoeksbevordering 

12. Opleidingen CPS 

13. Coproducties 

14. 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. 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. 
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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 

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. 24/11/2014 

 

• Bauwens Tom,  Postdoctoraal onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

• Bockstaele Marc, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent  

• Bombeke Chris, Manager Public Affairs, Quality Benelux, Securitas NV 

• Brugghemans Bert, Kapitein-Commandant, Brandweer Antwerpen 

• Ceuppens Gunter, Beleidsadviseur ‘Veiligheid’, Cel Strategische Ondersteuning (CSO) – 

Diensten van de Voorzitster van het Directiecomité, FOD Binnenlandse Zaken 

• Cools Marc, Hooffddocent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie en Universiteit 

Gent, Vakgroep Strafrecht, Sociaal Recht en Criminologie 

• Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Sint-Pieters-Leeuw, 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 Antwerpen, Veiligheidswetenschappen 

• Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht, Sociaal Recht 

en Criminologie, 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 10 januari 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 12 december 2013 

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Opleidingen CPS 

7. CPS-studiedagen 

8. Andere studienamiddagen 

9. Lezingen en debatten 

10.  BISC 

11.  Onderzoeksbevordering 

12.  Varia 

 

 

1.2.2.2   Raad van Bestuur van 21 februari 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 10 januari 2014 

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Opleidingen CPS 

7. CPS-studiedagen 

8. CPS-coproducties 

9. Debatavonden 

10.  Onderzoeksbevordering 

11.  BISC 

12.  Varia 

 

1.2.2.3   Raad van Bestuur van 21 maart 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2014  

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: structureel partnership 

 

1.2.2.4   Raad van Bestuur van 25 april 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2014 

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Opleidingen CPS 

7. CPS-studiedagen 

8. CPS-coproducties en studiedagen met de steun van het CPS 

9. Debatavonden 

10.  Onderzoeksbevordering 

11.  BISC 

12.  Varia 
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1.2.2.5   Raad van Bestuur van 6 juni 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 25 april 2014 

2. Algemene werking 

3. Onderzoeksbevordering 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Opleidingen CPS 

7. CPS-studiedagen 

8. CPS-coproducties en studiedagen met de steun van het CPS 

9. Debatavonden 

10. BISC 

11. Varia 

 

1.2.2.6   Raad van Bestuur van 4 juli 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 6 juni 2014 

2. Algemene werking 

3. Publicatiebeleid 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Opleidingen CPS 

6. CPS-studiedagen 

7. BISC 

8. CPS-coproducties en studiedagen met de steun van het CPS 

9. Debatavonden 

10. Onderzoeksbevordering 

11. Discussie over de groeipaden van het CPS 

12. Varia 

 

1.2.2.7   Raad van Bestuur van 18 september 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014 

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Opleidingen CPS 

7. CPS-studiedagen 

8. BISC 

9. CPS-coproducties en studiedagen met de steun van het CPS 

10. Debatavonden 

11. Onderzoeksbevordering 

12. Varia 

 

1.2.2.8   Raad van Bestuur 24 oktober 2014  

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 18 september 2014  

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Opleidingen CPS 

7. Studiedagen, debatten en seminaries 

8. Onderzoeksbevordering 

9. Varia 
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1.2.2.9   Raad van Bestuur 24 november 2014 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2014 

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Opleidingen CPS  

7. Studiedagen, debatten en seminaries 

8. Varia 

 

1.3 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 2014 

 

• 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 (vertegenwoordigd door Dominique Matthys, 

bestuurder) 

• Bourdoux Gil, Voorzitter Centre d'Etudes sur la Police 

• Brabant Jean-Marie, Voorzitter, Vaste Commissie van de lokale politieBruggeman Willy, 

Voorzitter, Federale Politieraad 

• Bruggeman Willy, Voorzitter van de Federale Politieraad 

• Cornelis Michel, Arrondissementscommissaris Vlaams Brabant 

• De Bolle Catherine, Commissaris-generaal Federale Politie 

• De Clerck Hilde, Secretaris-generaal, COESS-BVVO/APEG (Europese Overkoepelende 

Organisatorische Beveiligingsdiensten) 

• Demey Luc, Departementshoofd Katho 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 (DGA) 

• Reynders Diane, Raadslid Comité P 

• Siscot Jean-Marie, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitei (gevraagd) 

• Tops Pieter, Lid College van Bestuur van de Politieacademie (NL) 

• Van Branteghem Jean-Marie, Directeur-generaal, Federale Politie, Algemene Directie van de 

Ondersteuning en het Beheer (DGS) 
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• 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 

 

 

2 CPS-STUDIEDAGEN 2014 
 

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: "Politie en haar maatschappelijke partners" 

20 februari 2014, Het Huis van het Nederlands, Brussel 

Piloot: Wim D'haese 

  

Deze studiedag verdiepte de discussie omtrent integrale veiligheid en de rol van de politie 

daarin. We focusten op die sectoren waar de politie niet noodzakelijk de centrale regierol 

neemt, maar wel als partner functioneert in een breder veld. Wat zijn de succesvoorwaarden 

hiertoe en wat zijn de valkuilen? Aan het pallet van actoren die op de studiedag aan bod 

kwamen werd een praktijkcase voorgelegd, waarop zij reflecteerden in functie van de op te 

zoeken samenwerkingsverbanden. Deze reflectie werd getoetst aan deze van de deelnemers 

aan de studiedag. Het ging hierbij om actoren uit de niet-commerciële private sector of andere 

publieke rechtshandhavers. Kortom, op deze studiedag werd integrale veiligheid in de breedste 

betekenis van het woord behandeld en stondde ketensamenwerking centraal.  

2.2 CPS-studiedag "Underground economy” 

13 maart 2014, Auditorium Nationale Bank van België, Brussel 

Piloot: Paul Ponsaers 

 

De “Underground Economy” gedijt in tijden van economische crisis.  

Sociale fraude ontwricht de arbeidsmarkt, werkt nieuwe vormen van mensenhandel in de hand 

en brengt moderne slavernij met zich mee.  

Jobs precariseren en kwetsbare groepen worden in de informaliteit of de illegaliteit gedreven. 

Met fiscale fraude ontstaan witwaspraktijken die het algemeen belang aantasten en 

concurrentieverhoudingen vervalsen.  

Milieufraude verkankert in toenemende mate ons leefmilieu en vreet in op de duurzaamheid 

ervan.  

Fraude erodeert onze samenleving en georganiseerde criminaliteit gedijt in toenemende mate 

in deze biotoop. 

Op welke manieren komen diverse actoren in de veiligheidsketen in aanraking met informele en 

illegale economische activiteiten en hoe gaan ze ermee om? Wat is de geschatte omvang van 

sociale, fiscale en milieufraude? Welke kennis is er nodig om deze fraudevormen tegen te gaan? 

Wie is slachtoffer van dit soort van criminaliteit? In hoeverre is er verwevenheid tussen legale en 

illegale economie? Informaliseren bepaalde activiteiten en worden zij mettertijd de illegaliteit 

ingezogen? Hoe kan samen een vuist gemaakt worden tegen deze maatschappelijke kanker? 

 

Op de studiedag gingen diverse eminente sprekers, zowel uit de praktijk als uit het academisch 

milieu in op deze vragen. Een praktijkcase werd centraal gesteld gedurende het hele verloop van 

de studiedag, zodat zo concreet als mogelijk werd ingegaan op de praktijk, wars van al te 

algemene bespiegelingen. 



 

  10 

 

2.3 CPS-studiedag: "In naam der Wet: heeft de politie gezag?” 

4 juni 2014, Hof van Liere, UA, Antwerpen 

Piloot: Alain Duchatelet 

 

Is er iets mis met het gezag van de politie? 

Heeft de bevolking nog vertrouwen in haar politie? 

In welke mate worden de aanwijzingen van de politie nagevolgd of in vraag gesteld? Verzetten 

de burgers zich regelmatig tegen de door de politie uitgeoefende gerechtvaardigde dwang? Hoe 

kan de politie hiertegenover best reageren? 

Worden de politiemensen wel voldoende voorbereid op verzet van de burger en de wijze om 

hier mee om te gaan? Beschikken zij hiertoe over aangepaste methodes en middelen? 

Wat vinden de controleorganen en de politiesyndicaten van gezag en macht van de politie? 

Hebben de politieverantwoordelijken een actieplan om het gezag van de politie te behouden of 

te versterken? 

 

Een greep uit de vragen die we op een studiedag op 4 juni 2014 in Antwerpen konden 

onderzoeken en dit samen met  de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de leidinggevenden 

van de politie en van diensten die beroep doen op de sterke hand van de politie, magistraten en 

wetenschappers gespecialiseerd in de werking van politiediensten.. 

 

2.4 CPS-studiedag "#cpsevents: Communicatie bij evenementen" 

2 oktober 2014, PIVO, Asse 

Piloot: Alain Duchatelet 

 

Op 8 oktober 2013 organiseerde het Centrum voor politiestudies een studiedag over de 

communicatieproblemen tussen de verschillende disciplines betrokken bij noodhulptoestanden. 

Het hiertoe samenbrengen van vertegenwoordigers van de verschillende disciplines bleek een 

zeer gelukkig initiatief. De evaluatie van de deelnemers bleek ook uitzonderlijk positief met 

bijkomend een vrij grote vraag naar verdere uitdieping van het onderwerp, vooral op het vlak 

van het concreet gebruik van de communicatiemiddelen en de sociale media bij 

evenementenbeheer. 

 

Op 2 oktober 2014 organiseerde het CPS daarom een opvolgingsstudiedag waarbij we de 

technische en functionele problemen onderzochten bij de communicatie tussen de actoren bij 

het beheer van grote en kleine evenementen en in het bijzonder de interne en externe 

communicatie tussen de verschillende actoren en naar de bevolking toe. We deden dit 

uitgaande van de praktische voorbeelden van het veiligheids- en communicatiebeheer bij 

Tomorrowland en Pukkel Pop en bekeken of die aanpak ook kan doorgetrokken worden naar 

het beheer van kleinere evenementen. 

 

Welke zijn de gepaste commando- en communicatiestructuren en procedures bij het beheer van 

evenement? 

Welke zijn de mogelijkheden van de ASTRID-technologie en hoe kunnen we ze best gebruiken? 

Wat zeggen we aan de betrokken burgers, wanneer doen we dat en hoe? 

Hoe beheersen we het mobiele telefoonverkeer en de sociale media bij evenementen? 

Een greep uit de vragen die we op de studiedag van 2 oktober 2014 in het PIVO verder 

onderzochten en dit samen met deskundigen inzake communicatietechnologie en gebruik van 

sociale media en specialisten uit de politie, de brandweer, de civiele bescherming, de medische 

sector, de bestuurlijke en gerechtelijke overheid, noodplanningsambtenaren en academici 

gespecialiseerd in de werking van politie- en hulpdiensten. 

 

2.5 CPS-studiedag: “Democratische politie” 

6 november 2014, Provinciaal Administratief Centrum, Gent 
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Binnen een democratische rechtsstaat geeft de burger een deel van zijn vrijheid op in de 

veronderstelling dat zijn veiligheid wordt gegarandeerd door de overheid. De Wet op het 

Politieambt benadrukt in haar eerste artikel ook de rol van beschermer van individuele rechten 

en vrijheden, en de bewaker van de democratische ontwikkeling van de maatschappij. 

 

Deze studiedag had tot doel te onderzoeken in welke mate onze politie tegemoet komt aan 

basisbeginselen van democratische politiezorg: interne en externe fairness, beleefdheid, 

klantvriendelijkheid, gelijkheid, en minimaal gebruik van dwang. Ook werd onderzocht hoe 

‘accountability’ invulling krijgt en wie hieraan bijdraagt. We stelden ons de vraag hoe ver 

gezagsgetrouwheid moet gaan? En hoe moet politie zich met deze waarden opstellen in haar 

dagelijks werk ten opzichte van burgers, partners, maar ook ten opzichte van zichzelf en de 

hiërarchische oversten? 
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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: “De verhoorcoach aan het werk: evaluatie van de implementatie” 

20 juni 2014, Campus Vesta, Provinciaal Opleidingscentrum Antwerpen 

Studiedag in samenwerking met de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie 

 

Hoewel ‘de verhoorcoach’ een relatief nieuw fenomeen is in België, waren er in 2014 reeds 54 

verhoorcoaches actief in verschillende Vlaamse interventie- en recherchediensten. Een 

verhoorcoach biedt ondersteuning aan collega verhoorders tijdens de dagdagelijkse verhoren en 

is beschikbaar om (video)verhoren in complexe dossiers te begeleiden binnen de wettelijke 

bepalingen. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat coaching de individuele verhoorcompetenties van 

politiemensen optimaliseert en de job satisfactie verhoogt, maar hoe vergaat het de reeds 

opgeleide coaches in de praktijk? Wat is de meerwaarde om te werken met verhoorcoaches? 

Welke effecten zijn zichtbaar op de werkvloer? Is de gevolgde weg conform de huidige 

praktijkbehoeften? Voor het beantwoorden van deze en andere vragen werden sprekers 

uitgenodigd uit binnen- en buitenland met elk een eigen visie, ervaring en achtergrond inzake 

coaching en verhoor. 

Deze studiedag had als doel de toekomstvisie alsook de verhoorcoachpraktijken te 

concretiseren.  

 

3.2 CPS-coproductie: Studienamiddag over nieuwe criminografische ontwikkelingen 

21 november 2014, Zebrastraat Gent  

Studienamiddag in samenwerking met Panopticon 

 

Deze studienamiddag was gekoppeld aan het derde boekdeel in de bredere reeks “Panopticon 

Libri” dat criminologisch relevante cijferreeksen en ontwikkelingen in criminaliteitsstatistieken 

bij het bredere publiek bekend maakt, maar ook kritische reflecties bevat over de mogelijkheden 

en beperkingen van criminografische reeksen.  

 

Deze studienamiddag was 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 weorden voorgesteld ter gelegenheid van de studienamiddag. De 

studiemiddag sloot af met een reflectie en beeldvorming voor de werking van de hoven en 

rechtbanken. Elke presentatie werd kort becommentarieerd door een persoon werkzaam 

binnen het betreffende echelon. 

 

3.3 CPS-coproductie: “Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?” 

11 december 2014 in Gent, Zebrastraat 

Studiedag in samenwerking met UGent en HoGent 

 

De positie van de politie in de samenleving is de voorbij decennia onmiskenbaar veranderd. 

Naast het controlerende karakter, heeft de politie in toenemende mate een 

welzijsbevorderende functie gekregen. Dit betekent onder meer dat politie bewust in de 
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‘frontlinie’ staat en in direct contact komt met een diversiteit aan sociale problemen. De politie 

is aldus een feitelijke toegangspoort naar het sociaal werk, neemt daarbij een bemiddelende rol 

op tussen burgers en hulpverlenende instanties, of is soms zelfs feitelijk hulpverlener. 

 

Het sociaal werk op haar beurt wordt in de aanpak van sociale problemen in toenemende mate 

aangesproken op haar controlerende functie. Haar emanciperende doelstellingen van werken 

aan welzijn komen in toenemende mate onder druk te staan. Het sociaal werk wordt als maar 

meer ingezet als instrument voor het werken aan veiligheid en leefbaarheid. Het vinden van een 

evenwicht tussen doelstelling van welzijn en veiligheid is echter niet evident. 

 

Een belangrijk domein waar het zoeken naar een dergelijke evenwicht aan de orde is, zijn 

politionele interventies t.a.v. kinderen jongeren. De noodzaak om ‘sociale’ politie uit te bouwen, 

volgt uit de bijzondere maatschappelijke status van jongeren en kinderen. Ondanks de uitbouw 

van jeugdunits binnen de politie de voorbije decennia en de kwantitatieve toename van 

kinderen en jongeren gevat door deze diensten hebben we amper zicht op de werking van deze 

diensten en meer algemeen op interventies van de sociale politie. 

 

Hoe ‘sociaal’ zijn de tussenkomsten van de politie ten aanzien van minderjarigen? Op welke 

wijze maken sociaal werkers en politieagenten gebruik van hun handelingsruimte in de 

samenwerking? Hoe krijgt vrijwilligheid en dwang vorm tussen sociaal werk en politie? Is het 

sociaal werk te vaak ontoegankelijk waardoor kinderen en jongeren soms noodgedwongen op 

de politie zijn aangewezen? Verglijdt de politie niet te veel naar een vorm van “soft policing” en 

het sociaal werk naar een “gewapende zorg”? En wat denken kinderen en jongeren daar zelf 

van?  

 

De HoGent rondde in 2014 een studie af over de samenwerking tussen sociaal werk en politie 

m.b.t. tussenkomsten ten aanzien van minderjarigen. Als uitkomst werd een praktijkboek 

geschreven dat de resultaten van dit onderzoek toegankelijk wil maken voor een breed publiek. 

Het doel is om discussies in de dagelijkse praktijk zichtbaar te maken, handvatten aan te reiken 

en vooral inspiratie te bieden waardoor een wederzijds inzicht tussen politie en sociaal werk 

wordt versterkt. Tijdens deze studiedag werden de belangrijkste resultaten van dit onderzoek 

voorgesteld en verder verdiept met het werkveld zowel vanuit het sociaal werk als de politie. Er 

werd ingegaan op een aantal thema’s uit het praktijkboek aan de hand van workshops, 

waardoor deze studiedag eveneens tot doel had ervaringen en inzichten uit te wisselen. De 

studiedag streefde er aldus naar te komen van een moeilijk ontmoeting tussen sociaal werk en 

politie tot een lerende ontmoeting tussen sociaal werk en politie. 

 

 

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 Centre’ of ‘BISC’. Onder de 

vleugels van het Centre for Policing and Security 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 komt tot uiting 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.  
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4.1 BISC-studiedag: “D-day minus x - Inlichtingenactiviteiten bij en over de Atlantikwall in 

WO II” 

23 mei 2014,  Raversyde 

Deze studiedag vormde het eerste deel van een drieluik over de Atlantikwall georganiseerd door 

of in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen: deel 2 volgde op 5 juni en focuste op de 

fysieke restanten van deze verdedigingslinie. Deel 3, op 6 juni, belichtte de artistieke invloed van 

de Atlantikwall. 

70 jaar geleden landden de geallieerde strijdkrachten op de stranden van Normandië en werden 

er geconfronteerd met de grootste en duurste verdedigingsstructuur die ooit gebouwd werd: de 

Atlantikwall. Deze gordel van bunkers, loopgraven en allerlei versperringen strekte zich uit van 

in Noorwegen tot aan de grens van Spanje. Aan de Belgische kust is één van de weinige 

resterende originele delen van deze Atlantikwall te zien. 

Het relaas van de landing in 1944 en de Altantikwall op zich is goed bekend. Veel minder bekend 

is datgene wat zich voorafgaand aan de landing op en achter de Atlantikwall voordeed. Een 

geslaagde militaire operatie vergt een zeer goede voorbereiding en in het bijzonder precieze 

inlichtingen over het operatietoneel en over wat de tegenstrever in de strijd kan werpen.  Eens 

de soldaten op het strand staan, is het te laat om inlichtingen te verzamelen, dat moet vooraf 

gebeuren. Deze vaststelling inspireert de titel van deze studiedag : ‘D-day minus X : 

inlichtingenactiviteiten bij en over de Atlantikwall’. 

Inlichtingen kunnen op verschillende manieren verzameld worden. Een eerste vorm van 

'collecte' is IMINT of Image Intelligence. De RAF nam over gans bezet Europa miljoenen hoge-

resolutiefoto's, vanzelfsprekend ook van de Atlantikwall aan de Belgische kust. Hoe dit in zijn 

werk ging werd getoond aan de hand van originele beelden die door een hedendaagse specialist 

worden onderzocht en becommentarieerd. Luchtfotografie heeft echter ook beperkingen: wat 

beweegt of verborgen is komt niet in beeld. Men moet dus afdalen naar het terrein. Daarom 

kwam tijdens deze studiedag ook het verhaal van de Belgische clandestiene 

inlichtingennetwerken aan bod: de ‘agenten van Londen’, in het bijzonder aan de kust. Aan de 

hand van overgeleverde getuigenissen kwamen deze Human Intelligence (HUMINT) activiteiten  

tot leven, vanzelfsprekend op gedegen wijze academisch ingeleid en gekaderd. Daarna moesten 

de inlichtingen naar Londen worden verstuurd, zodat er in de militaire planning rekening mee 

gehouden kon worden. De kleinzoon van Inlichtingen en Actie Agent Roger Morsa lichtte diens 

bijzondere en cruciale werk in het Belgische kustgebied toe. De agenten op het terrein konden 

echter hun werk slechts doen mits ze ook ondersteund werden. Het was de taak van opnieuw de 

RAF om de clandestiene operaties te ondersteunen en bijvoorbeeld ook de verzamelde 

inlichtingen terug naar London te brengen.  Een vermaard historicus van de Cabinet Office en 

auteur van heel wat toonaangevende werken over de geallieerde inlichtingendiensten lichtte de 

rol van de Special Duties Squadrons toe. 

Tijdens de dag werd ook uniek en nog nooit publiek vertoond origineel materiaal tentoongesteld 

en was er een geleid bezoek aan de indrukwekkende Atlantikwall in Raversyde. 

4.2 BISC-studiedag: “Building Belgium's cyber intelligence knowledge capacity” 

2 december 2014, Veiligheid van de Staat, Brussel 

 

Citizens, organizations and societies rely on cyber security in order to function. Today, we 

depend on computers to organize our professional work. Although we all benefit from 

technological progress, societies have never been so vulnerable as they are now.  Our economy, 

security, privacy… can easily be breached. This means we have to ensure a cyber security 

community whose strategies are constantly updated by new knowledge. Building appropriate 

cyber security capabilities requires information about cyber threats. It also requires knowledge 
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on how to build accurate defense strategies. In order to detect threats and avoid false alerts, the 

process of cyber intelligence involves carefully assessing strategic and tactical considerations. 

 

This conference highlighted the reasons why Belgium needs a cyber-intelligence capacity. We 

also emphasized on experiences from national cyber security incidents and the major threats 

our country has to deal with. It was our pleasure to announce Sir David Omand, Professor at 

Kings College London, as our keynote speaker. Professor Omand is a specialist in the 

development of national security strategy and counter-terrorism, intelligence studies and the 

historical development of the UK intelligence community. He discussed the role of intelligence in 

the digital age. 

 

5 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. 

 

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.  

 

5.1 Debatavond: “Remotie bij de politie” 

27 februari 2014, Gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 

 

Tijdens de CPS-studiedag van 20 november 2013 gingen we samen met specialisten op zoek 

naar inzichten en goede praktijken om de gewenste duurzame inzetbaarheid van leiders bij de 

politie te bevorderen. We kwamen tot de bevinding dat een van de prangende problemen 

hierbij lag in de noodzaak een oplossing te vinden voor hoge leidinggevenden die na enkele 

mandaattermijnen niet meer om verlenging hiervan (kunnen) verzoeken. Als we ervan uitgaan 

dat een leidinggevende het productiefste is in de leeftijdsperiode 40 tot 55 jaar dan zouden we 

een carrière moeten kunnen uittekenen waarbij de selectie en vorming van leidinggevende 

plaats vindt voor 40 jaar en men hem/haar vanaf 55 jaar de mogelijkheid kan bieden zijn/haar 

expertise in een adviserende of vormende rol ter beschikking van de organisatie te stellen. 

 

Op basis van de analyse van Tanja Verheyen, de ideeën van Kurt Tirez en de voorstellen van 

Aileen Bogaert debatteerden we over de actuele en de wenselijke rotatieprincipes en 

remotiemogelijkheden bij de politie. 

 

5.2 Debatavond : “Fusies bij de lokale politie” 

8 april 2014, Raadszaal Stadhuis Halle, Oudstrijdersplein 18 

 

De politiezones staan voor belangrijke uitdagingen als gevolg van de exponentiële toename van 

de hen toevertrouwde opdrachten en de stijgende complexiteit van de rechtsregels die ze 

moeten toepassen of doen naleven. Bovendien worden de budgetten beperkt of zelfs 

verminderd terwijl bijkomende personeelsuitgaven ten gevolge van de stijgende pensioenlasten 

en achterstallige vakantiegelden zich aandienen. Complexiteit van de opdrachten en 

technologische vooruitgang bij de potentiële misdrijfplegers vergt specialisatie van 

politiepersoneel en de aankoop van dure technologisch performante vaststellings- en 

onderzoeksmiddelen. Het is voor kleinere korpsen niet meer mogelijk om die sterke specialisatie 

en moderne technologie zelf in eigen beheer door te voeren. De federale politie blijkt ook niet in 

staat te zijn die middelen ter beschikking van de lokale politiekorpsen te stellen. 
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De politiezones zijn daarom verplicht te zoeken naar mogelijkheden om specialisatie en 

technologie met andere zones te delen om aan die uitdagingen het hoofd te bieden. De 

Politiezones Halle, Sint Pieters Leeuw en Beersel hebben besloten in een grotere politiezone op 

te gaan. Anderen zijn hun reeds voorgegaan en weer anderen zweren bij associaties van zones. 

 

Tijdens een debatavond op 8 april 2014 bekeken samen de noodzaak van opschaling en de voor- 

en nadelen van de verschillende mogelijkheden in het stadhuis van Halle. 

 

5.3 Debat: “Diversity management and the police” 

24 november 2014, Federale Politie Gent, Groendreef 181 

 

Professor Cherubi gaf ons op basis van zijn observatie en onderzoek binnen het NYPD, een 

inzicht in de wijze waarop het NYPD een specifiek diversiteitsbeleid voert in haar HRM en de 

resultaten meegeven van dit beleid. 

 

De heer Isaac De Vos, binnen de Belgische federale politie medeverantwoordelijk voor het 

diversiteitsbeleid, ging in op de uiteenzetting van Professor Cherubi om na te gaan waar we 

elementen kunnen meenemen voor de Belgische politie uit de werkwijze van het NYPD-

management. Commissaris Didier Demelin reageerde hierop vanuit het HRM van een lokaal 

politiekorps en ging na in hoeverre ook de lokale korpsen iets kunnen opsteken uit het 

Newyorkse initiatief. 

 

Op basis van de analyse en stellingen van Professor Cherubi, de visie van Isaac De Vos en de 

reactie van Didier Demelin debatteerden we over de actuele en de wenselijke principes van 

diversiteit en HRM bij politie. 

 

6 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. 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 provincie-

overschrijdende spreiding van het aanbod, gericht op Vlaanderen en Brussel. 

Vanuit deze werkgroep werd een eerste piste uitgewerkt rond burgerconsultatie. Afhankelijk van de 

noden en de interesses in het brede veiligheidswerkveld worden in de toekomst andere modules 

ontwikkeld. Parallel aan opleidingsreeks 1, worden op dit moment twee andere opleidingsreeksen 

uitgewerkt: "Evenementen en crisisbeheer" en "Interview & Communicatie". 
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• Cursus analyse van schriftelijke verklaringen (SCAN): 3-daagse basiscursus: 16-18 september 

2014 

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 2014 zal er geen 2-daagse gespecialiseerde cursus ingericht worden waarbij enkel de 

personen toegelaten worden die de basiscursus in het verleden reeds volgden. Dit zal 

vermoedelijk in 2015 wel het geval zijn. 

 

� Opleidingsreeks 1: Analyse 

Piloot: Evelien De Pauw 

 

Vanuit verschillende sectoren stellen we vast dat er nood is aan een gedegen praktijkgerichte 

opleiding rond het consulteren van burgers. Deze opleiding bestaat uit meerdere modules en 

heeft tot doel verschillende tools aan te reiken om een gedegen survey op te zetten. Een eerste 

module legt de focus op inzamelen van informatie, kortom alles wat aan de enquête vooraf gaat. 

De vervolgmodules zullen zich concentreren op de analyse en verwerking van de gegevens. Het 

doel van de CPS opleidingen en dus ook van deze reeks is een interdisciplinair kader aan te 

bieden waardoor probleemstellingen vanuit verschillende hoeken worden benaderd. 

Deze opleidingsreeks, was gepland in het voorjaar van 2014, maar werd wegens gebrek aan 

inschrijvingen om budgettaire redenen geannuleerd. 

 

� 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 zal starten in 2015. 

 

• 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 zal starten in het voorjaar van 2015. 
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7 ONDERZOEKSBEVORDERING  
 

Eén van de kerndoelstellingen van het CPS is het stimuleren en organiseren van onderzoek en studie 
van politievraagstukken. Dit betekent niet per se 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 onderzoekscentra 

en -groepen aanmoedigen om bepaalde wetenschappelijke onderzoeken te initiëren. 

  

De vereniging zelf zet zich in om het onderzoek naar en van veiligheid te bevorderen. Zij doet dit 

bijvoorbeeld door de toegankelijkheid te verhogen van onderzoekssettings en -data.  

Zo 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 2014 georganiseerd werden zijn: 

7.1 Studienamiddag: “Ethische competentie: het belang van selectie en socialisatie” 

Een initiatief van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), i.s.m. de vakgroep Criminologie 

van de Vrije Universiteit Brussel en het Centre for Policing and Security 

25 september 2014, KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Aula Zeger van Hee 

 

Het hoeft weinig betoog dat zowel de selectie als de basisopleiding van personeel een grote 

impact kunnen hebben op de ethische competentie van de medewerkers in een organisatie en 

dus op de integriteit van de organisatie als geheel. De selectieprocedure zorgt ervoor dat men 

ethische competente kandidaten toelaat tot de organisatie en de basisopleiding zorgt ervoor dat 

die ethische competentie verder ontwikkeld wordt en relevant wordt gemaakt voor de concrete 

praktijk van de organisatie. 

 

Annelies De Schrijver van de KU Leuven onderzocht in haar doctoraatsstudie de ethische 

competentieontwikkeling van aspirant-inspecteurs van politie tijdens hun opleiding en eerste 

jaar ervaring in een politiedienst. Zij zal op deze studienamiddag eerst een concept van ethische 

competentie introduceren en vervolgens de resultaten van haar empirisch onderzoek 

presenteren. Vervolgens wordt de discussie opengetrokken en wordt breder gereflecteerd door 

zowel academici als experts uit de praktijk. Daarbij zal ook ingegaan worden op de bredere 

conclusies buiten de specifieke politiewereld. 

 

Deze studienamiddag staat open voor onderzoekers, studenten en politieambtenaren, maar ook 

voor professionals uit andere sectoren die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden en 

beperkingen van de selectieprocedure en opleiding in het integriteitsbeleid.  

 

 

Daarnaast vond op 11 december 2014 ook de studiedag “Sociaal werk en politie” plaats, in 

samenwerking met de Hogeschool Gent en Universiteit Gent waarop de resultaten van een 

onderzoek uitgevoerd door de HoGent werden gepresenteerd. (Zie 3.3 CPS-coproducties). 
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8 PUBLICATIES  
 
8.1 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. 

 

Jaargang Cahier Politiestudies 2014: 
 

• Cahier Politiestudies (februari 2014), Jg. 2014/1,  n° 30 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu) 
Themanummer: Politie en haarmaatschappelijke partners (Nederlandstalig) 

Editoren: Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Wim D'Haese, Marnix Eysink Smeets 

  

Dit Cahier behandelt die sectoren waar de politie niet de centrale regierol neemt, maar wel als 

partner functioneert in een breder veld. Het gaat hierbij om actoren uit de niet-commerciële 

private sector of andere publieke rechtshandhavers, zoals drugshulpverlening, actoren uit de 

preventiesector, stedelijke (lokale) en gewestelijke beleidssectoren zoals sociale huisvesting 

(huisjesmelkerij, mensenhandel), tewerkstelling (zwartwerk, illegale migratie) en anderen. 

Kortom, dit Cahier behandelt integrale veiligheid in de breedste betekenis van het woord (ISN-

nummer : 1784-5300). 

 

• Cahier Politiestudies (mei 2014), Jg. 2014/2, n° 31 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu) 
Themanummer: Het gezag van de politie (Nederlandstalig) 

Editoren: Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers, Marsha De Vries, Marleen Easton 

  

Dit Cahier gaat dieper in op het gezag dat politie en andere functionarissen in de publieke 

ruimte dagelijks ervaren op de werkvloer. De visie dat het gezag van de politie tanende is en 

dat er iets aan de hand is met de politiële weerbaarheid wordt breed gedeeld. Dit Cahier zoekt 

naar antwoorden op de vragen 'Is er iets met het gezag van de politie aan de hand?', 'Zijn er 

verschillen tussen België en Nederland'? In dit Cahier blikken we terug op het in 2000 door de 

SMV gepubliceerde bundel over het gezag van de politie. Op basis van empirische 

onderzoeksresultaten kan na veertien jaar aan de hand van gefundeerd wetenschappelijk 

onderzoek over dit thema worden nagedacht (ISN-nummer : 1784-5300). 

 

• Cahier Politiestudies (september 2014), Jg. 2014/3, n° 32 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu) 
 Themanummer: Democratische politie (Nederlandstalig) 

Editoren: Maarten Dewael, Bas van Stokkom, Timo Kansil, Henri Berkmoes 

 

In dit Cahier vormt de publicatie van Peter Manning's werk 'Democratic Policing' de basis. 

Vragen als 'Gaat de politie op een faire wijze om met burgers?', 'Staat de politie open voor 

klachten van burgers?', 'Gebruikt de politie indien noodzakelijk ten opzichte van iedereen 

dezelfde mate van dwang?', 'Ondervinden sommige burgers meer dwang dan andere 

burgers?', 'Handelt de politie fair bij het aannemen van personeel, interne evaluaties, 

promotie, demotie, transferts en disciplinaire straffen van personeel?', 'Is de politie 
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competitief in een omgeving van particuliere politie, burgerwachten, zelfredzame burgers?' en 

ten slotte 'Stelt de politie zich verantwoordelijk voor individuele en collectieve acties voor haar 

personeel?' vinden in dit Cahier een antwoord (ISN-nummer : 1784-5300). 

 

• Cahier Politiestudies (december 2014), Jg. 2014/4, n° 33 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu) 
Themanummer: De toekomst van de politie (Nederlandstalig) 

Editoren: Elke Devroe, Wim Hardyns, Kees van der Vijver, Auke van Dijk 

  

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 medialisering (groei en impact van sociale 

media) en andere evoluties. In dit Cahier wordt bestudeerd dat het effect van deze 

ontwikkelingen op de inhoud en de organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen 

als 'Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, 

nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige competenties?', 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 in dit Cahier een antwoord (ISN-nummer : 1784-5300). 

 

8.2 Reeks Politiestudies 
 

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: 
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) 

4. De politierol bekeken door de bril van de burger (I. Verwee) 

5. Evoluties in Verhoortechnieken (M. Bockstaele, P. Ponsaers) 

6. Cameratoezicht in de openbare ruimte (J. Mortelé, H. Vermeersch et al.) 

7. De wijk achter de botsing (C. Liedenbaum, L. Descheemaeker et al.) 

8. Discretionaire ruimte bij de Belgische lokale politie (F. Gilleir) 

9. Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie (P. Ponsaers et al.) 

 

8.3 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. 
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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) 

 

3. M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, eds.  

(Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 3) 

 

4. Cahiers Inlichtingenstudies – BISC nr. 4 

(december 2014) 

 

9 PERSONEEL 
 

De administratieve kracht, Nathalie Roegiers, Niveau A werkte in 2014  4 dagen per week voor het CPS. 

Zij wordt rechtstreeks tewerkgesteld door het CPS.  

 

 

10 FINANCIËN 
 
• In 2014 ontving het CPS geen subsidie van de Federale Politie. De Federale Politie stelt wel een 

kantoorruimte ter beschikking van het CPS. 

 

• In 2014 zette het CPS in op de verdere uitbouw van het structureel partnership. De inkomsten 

uit het structureel partnership bedroegen in 2014 ongeveer 20.000 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.  

 

• In 2014 ontving het CPS een subsidie van de Koning Boudewijnstichting voor de ondersteuning 

van haar werking gedurende 3 jaar voor een totaal bedrag van 6.000 euro. 

 

• De kloof tussen het bedrag van de structurele inkomsten en de vaste loon- en werkingskosten 

is zeer groot. Desondanks slaagde het CPS er in 2014 het verlies te beperken tot minder dan 

10.000 euro. 

 

 

Gent, 30 maart 2014 

I.o. Nathalie Roegiers, Secretaris 

Voor Paul Ponsaers, Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw 

 


