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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 leden van de lokale en federale politie, private veiligheidsdiensten, leden van de 

rechterlijke orde én academici. 

 

1.1.1 Leden dd. 26/06/2018 

 

Allaerts Dirk, Hoofdcommissaris, Federale Politie, Commissariaat-generaal 

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 

Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Bombeke Chris, Directeur Risk-Compliance and Quality BELUX, Manager Internal Security 

BELUX, Securitas NV 

Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie, DJSOC 

Bruggeman Willy, ere-Hoofdcommissaris, Voorzitter Federale Politieraad, Professor, 

verbonden aan BeNeLux Universitair Centrum  

Brugghemans Bert, Majoor, Brandweer Antwerpen 

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

– Diensten van de Voorzitster van het Directiecomité, FOD Binnenlandse Zaken 

Cloet Barbara, Hoofdcommissaris Korpschef Politiezone Noorderkempen 

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, Directeur Europol 

De Fré Dimitri, Rampencoördinator UZ Leuven 
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de Hert Paul, Docent Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg 

De Kimpe Sofie, Docent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

Decuyper Ronny, Beleidsmedewerker Federale Politie, CSD Gent 

Depuydt Leen, Attaché, Alg. directie Crisiscentrum, Noodplanning, FOD Binnenlandse Zaken 

Denolf Johan, Hoofdcommissaris, Gewezen Directeur DGJ-DJF, Federale Politie 

De Pauw Evelien, Assistent, doctoral researcher, Universiteit Gent, Fac. Economie en 

Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie 

Antwerpen 

Devroe Elke, Stafmedewerker Decanaat Mens en Welzijn, Hogeschool Gent,  

Dormaels Arne, Senior Researcher, VIAS Institute 

Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en 

Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

Franceus Frank, Directeur Dienst Enquêtes, Vast Comité I 

Hardyns Wim, Docent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 

en Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen 

Hendrickx Eddie, gewezen Korpschef Politiezone Geel-Meerhout-Laakdal 

Hollevoet Fernand, Senior Advisor G4S 

Huybrechts Peter, Hoofdcommissaris, Verbindingsofficier Gouverneur Namen 

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 

Mergaerts Lore, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Plasschaert Karen, Commissaris, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur Vlaams-Brabant 

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

en Criminologie,  

Philippaerts Jacques, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Lanaken-Maasmechelen 

Putteman Paul, Hoofdcommissaris, Directeur-generaal Federale Poliie, Alg. Directie van het 

Middelenbeheer en de Informatie (DGR) 

Reyniers Dominique, Substituut Procureur des Konings, parket Antwerpen  

Scharff Patricia, Beleidsmedewerkster cel "politie" bij Kabinet Jan Jambon, Vice Premier & 

Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken 

Schelpe Delphine, Commissaris, Politiezone Brakel 

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 

Vandenbogaerde Ellen, Docent Vives Hogeschool Kortrijk 

Vanderhallen Miet, Docent, Onderzoeksgroep Rechtshandhaving Universiteit Antwerpen en 

Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie Universiteit Maastricht 

Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie, VOORZITTER CPS 

Van Daele Eddy, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Het Houtsche 

Van Duffel Willy, Kwaliteitscoördinator, Pedagogisch adviseur, GIP 

Vanhoyland Peter, Korpschef Politiezone Voer en Dijle 

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,  Alg. Directie van 

het Middelenbeheer en de Informatie (DGR) 

Van Walleghem Pim, Substituut Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel 

Van Wymeersch Ine, Woordvoerder Parket van de Procureur des Konings te Brussel 
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Verbist Kelly, Verbindingsamtenaar bij de Gouverneur van Vlaams-Brabant 

Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep 

Criminologie 

Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal 

Recht 

Verpoort Peter, Division manager, Seris Security 

Verwee Isabel, Researcher, VIAS Institute 

Vissers Jack, Hoofdcommissaris, Vast Lid Comité P 

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 26 juni 2018 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 april 

2018 

2. Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering 

3. Financiën – jaarrekening 2017 

4. Financiën – stand van zaken Fondsenwerving/structureel partnership 

5. Varia 

 

 

1.2 RAAD VAN BESTUUR 

 

Het Centre for Policing and Security heeft een raad van bestuur. Deze vergadert minstens 6 x  

per jaar en bestaat uit leden van de lokale en federale politie, private veiligheidsdiensten, leden 

van de rechterlijke orde én academici. De samenwerking tussen deze diensten 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. 

 

Leden 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. 

 

Onder de bestuurders worden, naast de voorzitter, maximum twee ondervoorzitters 

aangewezen. Daarnaast werden in 2018 twee beleidsondersteunende medewerkers 

toegevoegd. 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de mandaten worden 

binnen de raad verdeeld. De leden van de raad van bestuur kunnen 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 en van de studielijnen. 

  

 

1.2.1 Leden dd. 26/06/2018 

 

Bloeyaert Marc, gewezen Directeur West-Vlaamse Politieschool (op rust) 

Bockstaele Marc, ere-Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent  

Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Bombeke Chris, Directeur Risk, Compliance & Quality Belux, Manager Internal Security Belux, 

Securitas NV 

Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zennevallei, VICEVOORZITTER CPS 
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De Bie Bart, Partner, i-Force 

De Fré Dimitri, Rampencoördinator UZ Leuven 

De Kimpe Sofie, Hoofddocent, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

De Pauw Evelien, Doctoraal onderzoeker UGent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep 

Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie 

Antwerpen 

Devroe Elke, Directeur Vlaams Vredeshuis (vanaf 1/4/2019) 

Dormaels Senior Researcher, INNOS vzw en VIAS Institute 

Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en 

Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

Hardyns Wim, Docent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 

en Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen 

Hollevoet Fernand, Senior Advisor G4S 

Mergaerts Lore, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht 

en Sociaal Recht 

Plasschaert Karen, Commissaris, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur Vlaams-Brabant 

Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW 

Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie, VOORZITTER CPS 

Van Daele Eddy, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Het Houtsche 

Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep 

Criminologie 

Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal 

Recht 

 

 

1.2.2 Vergaderingen Raad van Bestuur 

 

1.2.2.1 Raad van Bestuur van 31 januari 2018 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 8 december 2017 

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: stand van zaken structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde tot en met 2019 (zie 

planningsschema) en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen  

7. Varia 

 

1.2.2.2 Raad van Bestuur van 20 maart 2018 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 31 januari 2018 

2. Algemene werking 

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: stand van zaken structureel partnership 

5. Publicatiebeleid 

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde tot en met 2019 (zie 

planningsschema) en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen 

7. Varia 
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1.2.2.3 Raad van Bestuur van 2 mei 2018 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 20 maart 2018 

2. Algemene werking  

3. Financiën – stand van zaken rekeningen  

4. Financiën: stand van zaken structureel partnership  

5. Publicatiebeleid 

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde tot en met 2019 (zie 

planningsschema) en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen 

7. Varia 

 

1.2.2.4 Raad van Bestuur van 26 juni 2018 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 2 mei 2018 

2. Algemene werking  

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: stand van zaken structureel partnership  

5. Publicatiebeleid 

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde tot en met 2019 (zie 

planningsschema) en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen 

7. Discussie over de toekomst van het CPS 

8. Varia 

 

1.2.2.5 Raad van Bestuur van 8 oktober 2018 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 26 juni 2018 

2. Algemene werking   

3. Financiën – stand van zaken rekeningen 

4. Financiën: stand van zaken structureel partnership  

5. Publicatiebeleid 

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde tot en met 2019 (zie 

planningsschema) en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen 

7. Varia 

 

 

1.2.2.6 Raad van Bestuur van 17 december 2018 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 8 oktober 2018 

2. Publicatiebeleid 

3. Algemene werking en lopende zaken 

4. Financiën – stand van zaken rekeningen 

5. Financiën: stand van zaken structureel partnership 

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde (zie planningsschema) 

en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen 

7. Varia 

 

 

2 WERKING CPS - STUDIELIJNEN 
 

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 beperkt het CPS zich niet 

langer tot louter politie gerelateerde problemen en materies maar focust het zich op de ruime 

veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruimer publiek aan te spreken.  
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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 188 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 integraal 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: 

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. 
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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 

De Waele Maarten, projectmedewerker radicalisering VVSG 

Verfaille Kristof, wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

 

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 scheep- 

en 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, Senior Researcher, VIAS Institute 

 

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 

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 
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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  

De Fré Dimitri, Rampencoördinator UZ Leuven 

 

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. 

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 

Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal 

Recht 

 



 

  11 

2.6 Innovatie en veiligheid  

Met de studielijn innovatie en veiligheid 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  

 

2.7 Publiek-private samenwerking (PPS) 

De private of particuliere beveiligingssector staat naast de publieke veiligheid en de opdrachten 

van overheidsdiensten zoals politie- en inspectiediensten.  

Onder particuliere beveiliging verstaan we: 

• particuliere bewaking 

• particuliere beveiliging 

• particuliere opsporing 

De private sector draagt eveneens bij tot de veiligheid in onze samenleving en is in de huidige 

samenleving niet meer weg te denken. Het CPS zal eveneens aandacht besteden aan de 

samenwerking met private partners aan de hand van studiedagen, publicaties en debatten. 

Piloten 

Fernand Hollevoet, Senior Advisor G4S 

Evelien De Pauw, Assistent en doctoral researcher, Universiteit Gent 

 

2.8 Transversale benadering politionele bevoegdheden 

Deze studielijn richt zich op de transversale benadering van de politiionele bevoegdheden met 

aandacht voor verschillende disciplines: criminologie, recht, sociologie en (rechts)psychologie. 

Deze studielijn zal in 2019 worden opgestart en een piloot uit de praktijk moet nog worden 

aangesteld. 

Piloot 

Lore Mergaerts, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

 

2.9 Internationale samenwerking inzake politie en justitie 

Piloot 

Sven Bollens, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Peter De Busscher, Directeur Internationale politiesamenwerking, Federale Politie 

Deze studielijn zal in 2019 worden opgestart. Een werkgroep moet nog worden samengesteld. 
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3 ACTIVITEITEN CPS 2018 
 

3.1 STUDIEDAGEN  

 

CPS-STUDIEDAGEN 

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. 

 

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. 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.  

 

 

3.1.1 Coproductie - studiedag: Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur: 

vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie ‘Terroristische 

aanslagen 

15 februari 2018, KU Leuven, Factulteit Rechtsgeleerdheid, College De Valk 

Deze studiedag is een initiatief van KULeuven in samenwerking met CPS en de Vlaamse en 

Brusselse politiescholen 

De na de terroristische aanslagen van 22 mei 2016 ingestelde Parlementaire 

onderzoekscommissie heeft na anderhalf jaar intens functioneren haar werkzaamheden 

afgerond. Het unaniem goedgekeurde lijvige eindrapport omvat drie grote luiken: 

hulpverlening en slachtoffers; veiligheidsarchitectuur; en radicalisme. Op deze studiedag, die 

door de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerheid KU Leuven, in 

samenwerking met het Centre for Policing and Security en de vijf Vlaamse Politiescholen en de 

Brusselse Politieschool, wordt georganiseerd, staan de bevindingen en de aanbevelingen met 

betrekking tot de veiligheidsarchitectuur centraal. Zij vormen immers de blauwdruk voor een 

aantal ingrijpende hervormingen op het vlak van politie, inlichtingendiensten en justitie. 

 

3.1.2 CPS-studiedag: “Are you being served? Dienstverlening door de politie anno 2018” 

Woensdag 7 maart 2018, Theaterzaal CC Ter Vesten, Beveren 

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘lokale politie’ van het CPS. 

 

Is de Belgische politie voldoende servicegericht anno 2018? 

In een steeds sneller veranderende samenleving vragen diverse instanties en ook burgers 

voortdurend meer inzet en aanwezigheid van politie. Daarnaast zorgt de terreurproblematiek 

ervoor dat de bescherming van politiemensen zelf commissariaten omvormt tot versterkte 

burchten. 

Is de politie in staat dit alles te matchen met de verwachting van de inwoners naar een meer 

gepersonaliseerde en doorgedreven dienstverlening? 
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De studiedag Are you being served houdt de politionele dienstverlening tegen het licht! 

In de voormiddag wordt ingegaan op enkele algemene thema’s zoals: Wat is dienstverlening 

door politie? Wat verwachten burgers van politie? Wat is een gelijkwaardige dienstverlening? 

Wat is politiewerk op maat van de burger? Hoe ziet de politie zelf haar dienstverlenende 

functie? 

Kan een rationalisering met bijhorende schaalvergroting de dienstverlening verbeteren of net 

niet? En hoe garandeert de burgemeester een dienstverlening aan zijn bevolking?   

De politionele dienstverlening staat soms onder druk omwille van nieuwe uitdagingen. Hoe 

gaat men hiermee om in een grootstedelijke context en in tijden van radicalisme en 

terrorisme? Quid digitalisering? Biedt het digitale tijdperk kansen op betere dienstverlening of 

net niet? 

In de namiddag kijken we eveneens over het muurtje hoe andere sectoren de klant centraal 

stellen in een veranderde dienstverlenende organisatie?. Wat kunnen we leren van de 

klantgerichte aanpak bij Colruyt? En tot slot wat met klantgerichtheid, beleving en kwaliteit? 

Door middel van interactieve sessies in de namiddag proberen we concrete handvaten aan te 

reiken en presenteren we goede praktijken. 

Wie de dienstverlening bij de politie nauw aan het hart ligt mag niet ontbreken op deze 

studiedag. Je krijgt een pak informatie en nieuwe inzichten mee die het servicelevel in Uw 

organisatie op een (nog) hoger peil kunnen tillen! 

 

 

3.1.3 CPS-studiedag: “Financiering van onze veiligheid” 

19 april 2018, Theaterzaal CC Ledeberg 

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn 'Publiek-private samenwerking' van het CPS. 

  

Onze veiligheid heeft de laatste jaren heel veel aandacht gekregen door een aantal recente 

gebeurtenissen en de daarop volgende maatregelen. 

De politiediensten hebben opnieuw een kerntakendebat gevoerd. De burger speelt hierin een 

grotere rol, onder meer via de Buurt Informatie Netwerken en ook de private veiligheid heeft 

een ruimere rol gekregen. Kortom, de veiligheidsketen werd ruimer gemaakt. 

Maar veiligheid kost geld! 

De werking van de politiediensten kampt met een tekort aan werkingsmiddelen. Publiek-

private partnerships vereisen budgetten. Tijd dus voor wat creatieve vernieuwing in het 

denken rond de kost van veiligheid. 

Deze studiedag wil de spreekwoordelijke stok in het hoenderhok gooien aan de hand van vier 

seminaries over vier domeinen: gaande van de financiering van lokale politie en solidaire 

ondersteuning binnen de politie over de financiële dimensie van fusies en associaties. Daarna 

komt de financiering van de veiligheid van evenementen aan bod, om te eindigen met 

innovatieve samenwerkings- en financieringsvormen. 

Voldoende stof dus voor een debat .... 

Van deze studiedag zal geen publicatie worden gemaakt, maar de resultaten van de discussies 

in de vier seminaries zullen kort na de studiedag gepubliceerd worden in verschillende 

vaktijdschriften. 

 

 

3.1.4 Coproductie studiedag: Nieuwe uitdagingen voor het 7e jaar integrale veiligheid anno 2018! 

31 mei 2018, PIVO, Asse-Zellik  

Deze studiedag is een initiatief van de studielijnen ‘Lokale politie’ en ‘Publiek-private 

samenwerking’ van het CPS in samenwerking met de BVBO.  

 

In mei 2017 vond de eerste editie van een studiedag over het zevende jaar integrale veiligheid 

plaats in het Huis van het Nederlands in Brussel. 

Het werd een boeiende studiedag met heel wat deelnemers uit het brede veiligheidsveld. Uit 

de evaluatie van de deelnemers bleek dat er een duidelijke vraag was naar een vervolg op dit 

initiatief. 
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De werkgroep heeft dan ook de handen in elkaar geslagen en opnieuw in samenwerking met 

de BVBO een bijzonder boeiend programma samengesteld. 

In deze editie wordt vooral nader ingegaan op een nieuw scala aan mogelijkheden voor de 

studenten uit deze richting. En dan gaat het zowel over nieuwe bevoegdheden – zie de Wet 

Jambon – als over nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden binnen en buiten de reguliere politie. 

In het voormiddaggedeelte komen experten uit politie en private veiligheid duiding geven bij 

nieuwe accenten en mogelijkheden in het domein politie enerzijds en in het domein private 

beveiliging anderzijds. Er is behoorlijk wat veranderd en voor wie à jour wil blijven valt hier 

bijzonder veel informatie – heet van de naald – te rapen. 

In het namiddaggedeelte is er veel ruimte voor interactie via twee sessies waarbij elke 

deelnemer direct met zijn vragen en verzuchtingen in debat kan gaan met de sprekers uit de 

politie enerzijds en de sprekers uit de private sector anderzijds. 

Het wordt dus opnieuw een boeiende dag, gedrenkt in de praktijkervaringen van de 

voornaamste spelers in het politie- en veiligheidsveld. 

Een must voor onderwijsmensen die doceren of coördineren in deze richting, voor de 

‘afnemers’ van studenten in het veiligheidsveld in het algemeen en voor 

beleidsverantwoordelijken in onderwijs en veiligheid. 

 

 

3.1.5 CPS-Studievoormiddag: Innovatie in de opsporing: kansen en bedreigingen van BLOCKCHAIN  

20 september 2018, DigitYser Brussel 

Deze studievoormiddag is een initiatief van de studielijn 'Bijzondere inspectiediensten en 

fraude' van het CPS 

 

Blockchaintechnologie gaat de komende decennia alle maatschappelijke sectoren van de 

samenleving radicaal veranderen, zo wordt vaak gezegd. Maar wat betekent deze technologie 

voor publieke en private opsporings-en inspectiediensten ? Verandert blockchain ook de 

wereld van de fraudeur en die van de fraudejager ? Kan een criminele organisatie makkelijker 

geld witwassen met cryptocurrencies zoals de Bitcoin en Monero ? En wat als een crimineel 

netwerk cocaïne smokkelt en vrachtpapieren vervalst, helpt de blockchain dan om de daders 

beter op te sporen ? Biedt deze technologie de mogelijkheid voor het publieke 

opsporingsapparaat om op high-tech gebied enorme sprongen voorwaarts te maken, waarin 

de opsporing zich richt op oorzaken in plaats van te dweilen met de kraan open en waar de 

nadruk wordt verlegd van het zoeken van boeven naar het zoeken naar de plekken waar ze op 

darknet transacties plegen ? Welke rol kunnen bijvoorbeeld opsporingsdiensten spelen om 

digitale marktplaatsen veiliger te maken ? 

Kortom, in dit praktijkgericht seminar willen we niet allen tonen welke de bedreigingen zijn 

van deze technologie voor de opsporing, maar ook welke de kansen zijn die deze nieuwe 

technologie biedt. 

 

Op het einde van de voormiddag wordt de winnaar bekend gemaakt van de CPS-prijs voor het 

beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2016-2017). 

 

 

3.1.6 Studiemiddag Cahiers op de campus: “Evaluatie van de politie” 

20 september 2018, Avans Hogeschool, Den Bosch 

 

Cahiers op de Campus is een initiatief rondom de Cahiers Politiestudies (CPS) waarbij een 

breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt 

kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Naar aanleiding van het 

verschijnen van het themanummer over de evaluatie van de politie van het Cahier 

Politiestudies (nummer 48) organiseert CPS  samen met  de Stichting Maatschappij en 

Veiligheid en Avans Hogeschool op 20 september 2018 aan de Onderwijsboulevard 215 in Den 

Bosch  (zaal OC006) weer een 'Cahier op de Campus'. 
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Tijdens deze studiemiddag staat de recente evaluatie van de Politiewet 2012 in Nederland 

centraal. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod zoals een vergelijking met de evaluatie 

van de Politiewet 1993, professionalisering/ professionaliteit van de politie, de rol van 

politiechefs en een visie voor de politie van de toekomst. 

 

 

3.1.7 CPS-studienamiddag: Evaluatie van de politie 

12 oktober 2018, Digipolis 1 te Antwerpen 

Deze studiedag is een initiatief van de redactie van de Cahiers Politiestudies 

  

In België werd de politie in 1998 hervormd (Wet op de Geïntegreerde Politie). Ruim tien jaar 

later verscheen het Panopticon libri rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (2010) (Bruggeman, 

Devroe & Easton) met een kritische academische reflectie over de verschillende onderdelen 

van de hervorming. Kon ze geslaagd genoemd worden of bleven bepaalde aspecten 

onderbelicht? Deze publicatie toonde aan dat werk gemaakt werd van de institutioneel-

organisatorische aspecten, maar wel nog werk op de plank lag voor aspecten als 

maatschappelijke inbedding, de bredere contacten met het maatschappelijk middenveld, de 

academische wereld en de burger. 

Ook Nederland kende een ingrijpende hervorming (2012). Politie werd geherstructureerd tot 

één korps, met één stuurman en slechts tien eenheden. Onderzoek voor de commissie Kuijken 

toonde aan dat de positie van de wijkagent werd uitgehold en men moet blijven waken over 

belangrijke COP principes als maatschappelijke inbedding, accountability en empowerment. 

Tijdens deze studiemiddag wordt zowel de Belgische als de Nederlandse politiehervorming 

onder de loep genomen vanuit diverse uitgangspunten. We beperken ons tot de publieke 

politiefunctie, en gaan niet in op het bredere policing. Verschillende thema’s komen hierbij 

aan bod zoals de COP-werking, de noodzaak aan objectieve evaluatie-instrumenten, 

professionalisering/ professionaliteit van de politie en een visie voor de politie van de 

toekomst. 

 

Op het einde van de studiemiddag wordt het Cahier Politiestudies nr. 48 ‘Evaluatie van de 

politie’ (Uitg. Gompel&Svacina) aangeboden, inbegrepen in de deelnameprijs. 

 

 

 

3.1.8 Coproductie CPS i.s.m. VAD : Studiedag ‘Drugbeleid voor festivals’ op de internationale 

conferentie ‘Nights’ 

16 november 2018, BIP Brussel 

De studiedag is een initiatief van VAD in samenwerking met de studielijn ‘Evenementen- en 

crisisbeheer’ van het CPS. 

  

De internationale conferentie 'NIGHTS' is ontstaan in 2014 en brengt professionelen samen 

van verschillende sectoren actief in het nachtleven om informatie uit te wisselen over de 

ontwikkelingenvan het gebruik van (illegale) substanties, gezondheidsissues, 

consumptiepatronen, drug-checking, nightlife cultuur, stadsontwikkeling, etc. 

 

Meer dan 600 experts van meer dan 20 landen nemen deel aan NIGHTS2017 in Berlijn. Na 

Padua en Berlijn selecteerden de organisatoren Brussel als de locatie van de vierde editie van 

dit internationaal en interdisciplinair congres.  

België heeft een erg diverse en rijke uitgaanscultuur. Het is beroemd om zijn talrijke festivals 

van wereldklasse, zijn beroemde club scene, en de grote variëteit aan bars en restaurants. 

Brussel, als thuisbasis van vele internationale organisaties en EU instellingen verwelkomt een 

steeds groter wordend aantal bezoekers en toeristen. De Brusselse stad en regio wordt steeds 

meer kosmopolitisch en het nachtleven evolueert met deze trend mee. 

Tijdens de 3-daagse NIGHTS conferentie zullen onderzoekers, nightlife-experts, EU-netwerkers, 

publieke instellingen, politici, stadmanagers, straatwerkers en visionaire projectontwikkelaars 
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reflecteren over hun expertise, specifieke kennis, theorieën en goede praktijken over de 

toekomst van het nachtleven. 

Deze conferentie gaat door op 8 verschillende locaties in Brussel van 15 tot en met 17 

november 2018: 3 dagen en nachten op 8 locaties, 50 sessies en 150 sprekers. Tijdens deze 

editie wordt gefocust op 4 luiken: uitgaanscultuur, uitgaanseconomie, stadsontwikkeling en 

veiligheid en gezondheid. 

In het kader van het luik 'Veiligheid en gezondheid' sloegen het VAD* en het CPS (studielijn 

Evenementen en crisisbeheer) de handen in elkaar om enkele sessies uit te werken. Zo werd 

een programma van enkele workshops samengesteld die interessant zijn voor de veiligheids- 

en gezondheidssector. 

Deze studiedag binnen de internationale conferentie NIGHTS is een excellente opportuniteit 

om een interdisciplinaire netwerk uit te bouwen op Europese schaal. 

 

* Het VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve 

medicatie, gokken en gamen (www.vad.be). Het VAD is een partnerorganisatie van de Vlaamse 

Overheid. 

 

 

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. 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.  

 

3.2.1 Reflectiemoment: ‘Herinneren en vergeten in de politie’ + nieuwjaarsdiner (voor de structurele 

partners en (bestuurs)leden van het CPS 

Donderdag 8 februari 2018, Historisch stadhuis Leuven  

 “The past is never dead. It's not even past”. Met deze woorden waarschuwde William 

Faulkner, de Amerikaanse schrijver die in zijn romans zo indringend het rauwe leven in de 

zuidelijke staten van de VS tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw blootlegde, tegen 

miskenning van de weerbarstigheid van ingesleten omgangsvormen. Faulkners waarschuwing 

is zeker ook van toepassing op de politie die de laatste decennia volop voorwerp van 

hervormingsdrang is geweest en waarvan het resultaat (op zijn zachtst gezegd) lang niet altijd 

beantwoordde aan de hooggestemde verwachtingen. 

Vergeten we niet al te snel de lessen die we uit het verleden kunnen trekken? Het is goed om 

naar de toekomst van de politie te kijken, maar is die toekomst niet in grote mate het resultaat 

van wat er zich in het verleden heeft afgespeeld? 

Herinneren is soms nodig om te beseffen waarom bepaalde dingen zijn wat ze zijn (en niet 

anders) en te vermijden in steeds weer dezelfde fouten te vervallen. Een goed historisch besef, 

ook in de schoot van de politie, is van essentieel belang om te leren voor de toekomst. 

“Herinneren en Vergeten in de Politie” vormen dan ook de leidraad voor het nieuwste Cahier 

Politiestudies (Cahiers Politiestudies, Jg. 2017/4, n° 45, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu). Ter 

gelegenheid van een reflectiemoment rond hetzelfde thema wil het CPS aansluiten hierop. We 

reflecteren samen over de lessen die al dan niet kunnen getrokken worden uit de laatste 

decennia politiegeschiedenis. 
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Moet het dossier van de Bende van Nijvel als lood blijven wegen op de actuele werking van de 

politie? Hebben we nood aan een nieuwsoortige Algemene Politiesteundienst? Waar is de 

noodzakelijke wetenschappelijke ondersteuning van ons politiebestel gebleven? Is de idee van 

vrijwillige fusies van politiezones wel zo nieuw, of is de geschiedenis van de Interpolitiezones 

inspiratie voor de toekomst? Rijden lokale en federale politie zich niet (opnieuw) vast in een 

eeuwenoud polariteit? Is de historische mythe van de KUL-norm echt niet omkeerbaar? 

 

3.2.2 Lezing Prof A. Sidebottom: ‘Evidence based policing: what can we learn from the UK 

experience?’ 

Donderdag 25 oktober 2018, Aula Zeger Van Hee, KULeuven, College De Valk 

 

Deze lezing werd aangeboden door het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en het 

Centre for Policing & Security (CPS). 

 

Evidence-based policing is widely advocated in the U.S. and U.K. It calls for the systematic 

production, assessment and use of research evidence to inform police decisions. Supporters of 

evidence-based policing argue that decisions based on high quality research evidence as 

opposed to tradition or anecdote can generate improvements in the effectiveness and 

legitimacy of the police, and reduce costs and unnecessary harm. In this lecture I will consider 

three key questions: (1) should policing be evidence-based? (2) if so, how can this be 

achieved? And (3) what are the likely challenges in moving towards an evidence-based model 

of policing? These questions will be discussed in the context of recent efforts to promote and 

facilitate evidence-based policing in the UK.  

 

Aiden Sidebottom is Associate Professor in the Department of Security and Crime Science at 

University College London. He is an applied researcher with interests in crime analysis, crime 

prevention and evaluation methodology. Recent research projects have related to evidence-

based policing, the international crime drop and the problem of missing persons. In October 

2018, Aiden Sidebottom stays at the Leuven Institute for Criminology as a guest professor. 

 

Gevolgd door reflecties over evidence-based policing in de Belgische politiepraktijk 

• Voorzitter: prof. dr. Jeroen Maeschalck, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU 

Leuven 

• HCP Stanny De Vlieger, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie Provincie 

Antwerpen 

• HCP Koen Van Steenwinckel, Directeur Financiën Logistiek, Politiezone Antwerpen 

• Prof. dr. Willy Bruggeman, voorzitter Federale Politieraad en professor aan Benelux 

Universitair Centrum 

Het pleidooi om wetenschappelijke inzichten te gebruiken om politiewerk te verbeteren wordt 

steeds luider. Eén van de landen die voorop lopen in deze beweging naar meer ‘evidence-

based’ politiewerk is het Verenigd Koninkrijk. In deze lezing zal dr. Aiden Sidebottom van 

University College London ingaan op de ervaring met de invoering van ‘evidence based 

policing’ in het Verenigd Koninkrijk. Die lezing zal vervolgens de inspiratie vormen voor enkele 

Belgische sprekers om kort te reflecteren over kansen voor en uitdagingen van evidence-based 

policing in de Belgische politiepraktijk. 
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3.3 OPLEIDINGEN  

 

Voor het overige organiseert het CPS ook gespecialiseerde opleidingen. Hiermee speelt het CPS 

in op een specifieke vraag vanuit de praktijk.  

 

De idee om opleidingen te organiseren is 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. 

 

Opleidingen in 2018: 

 

3.3.1 Cursus analyse van schriftelijke verklaringen (SCAN): 3-daagse basiscursus: 

Basiscursus: 8-10 oktober 2018 

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.  

 

3.3.2 Opleidingsreeks Interview en communicatie 

Piloten: Lotte Smets en Marc Bockstaele 

 

Op basis van recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen inzake communicatie en 

interviewtechnieken besteedt deze CPS opleidingsreeks in het bijzonder aandacht 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. 

De eerste editie van deze opleidingsreeks vond plaats in 2015. Nadien zullen bijkomende sessies 

ingericht worden indien er voldoende interesse voor is.  Gelieve in dit geval contact op te nemen 

met het secretariaat. 

 

In 2018 hebben volgende 3 workshops plaatsgevonden in deze opleidingsreeks: 

 

• 5-6-7 februari 2018: 3-daagse workshop:  “De toepassing van NLP technieken in de 

communicatie” 

• 19 februari 2018: workshop 'Professioneel feedback geven' 

• Individuele coaching: “Ontwikkelen van interviewcompetenties binnen de eigen 

persoonlijkheid” 

 
4 PUBLICATIES  
 
4.1 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).  
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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. 

 

 
Jaargang cahiers 2018 
 

� Nr. 46 - 2018/1: Dienstverlening door de Politie 

� Nr. 47 - 2018/2: Glocalisering  

� Nr. 48 - 2018/3: Evaluatie van de Politie 

� Nr. 49 - 2018/4: Opleiding & Onderwijs van de politie 
 

Cahier 46: Dienstverlening door de Politie  
Februari 2018, Jg. 2018/1  

Editoren: Lodewijk Gunther Moor (piloot), Elke Devroe, Tom van den Broeck, Antoinette 

Verhage  

 

Van oudsher is dienstverlening door de politie aan burgers een belangrijke taak van de politie. In 

dit Cahier Politiestudies staat de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening 

door de politie is. Het gaat daarbij om dienstverlening in brede zin: in ontvangst nemen van 

meldingen, opnemen van aangiften, verschaffen van infor-matie, maar ook het verlenen van 

allerlei soorten hulp aan burgers. Omarmt de politie dienstver-lening nog wel als een essentieel 

element van haar werkzaamheden? Klopt het dat bij de politie de neiging bestaat om de afstand 

tot burgers te vergroten? Wat zijn de gevolgen van het verminderen van face-to-face contacten 

tussen burgers en politie voor de dienstverlening? Brengt dit een verschraling van de informatie 

die de politie tot haar beschikking heeft met zich mee? Of getuigt het vooral via internet 

stroomlijnen van contactmomenten juist van inzicht in de huidige verhoudingen tussen overheid 

en burgers? Wat zijn effecten van de multichannelstrategie in Nederland waarbij de politie er op 

aanstuurt de contacten met burgers vooral via internet te laten lopen (als dat niet lukt via de 

telefoon, vervolgens via de balie en in het uiterste geval met een be-zoek aan huis)? Is het 

verstandig dat de Belgische politie dit voorbeeld volgt?  

 

Cahier 47: Glocalisering  
Mei 2018, Jg. 2018/2  

Editoren: Arjen Schmidt, Timo Kansil, Paul Ponsaers, Willy Bruggeman  

 

De politie wordt in toenemende mate lokaal geconfronteerd met veiligheidsproblemen die een 

(verre) buitenlandse oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan criminaliteit die zich rond havens 

concentreert, maar ook aan cybercrime en terrorisme. De drijvende krachten achter dit proces 

van glocalisering zijn de toegenomen mobiliteit (stromen van mensen, goederen, geld, 

informatie en ideeën), het internet dat de plaats ongebondenheid faciliteert en de forse 

toename van communicatietechnologieën. In dit Cahier onderzoeken wij hoe de politie de 

gevolgen van glocalisering het hoofd biedt. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe manifesteren 

problemen zich lo-kaal? Wat is de rol van kruispunten als havens en wereldsteden? Zijn 

bestaande samenwerkings-verbanden als Europol en Interpol nog voldoende geëquipeerd om 

met de veranderende dynamiek om te gaan? En hoe kan politiesamenwerking internationaal op 

politiek niveau gefaciliteerd worden? 

 
Cahier 48: Evaluatie van de Politie  
September 2018, Jg. 2018/3  

Editoren: Elke Devroe, Willy Bruggeman, Nicolline Kop, Lex Cachet 

 

  



 

  20 

In België werd de politie in 1998 hervormd (Wet op de Geïntegreerde Politie). Ruim tien jaar 

later verscheen het Panopticon libri rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (2010) (Bruggeman, 

Devroe & Easton) met een kritische academische reflexie over de verschillende onderdelen van 

de hervorming. Kon ze geslaagd genoemd worden of bleven bepaalde aspecten onderbelicht? 

Deze publicatie toonde aan dat werk gemaakt werd van de institutioneel-organisatorische 

aspecten, maar wel nog werk op de plank lag voor aspecten als maatschappelijke inbedding, de 

bredere contacten met het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de burger. 

Ook Ne-derland kende een ingrijpende hervorming (2012). Politie werd geherstructureerd tot 

één korps, met één stuurman en slechts tien eenheden. Enkele wetenschappelijke onderzoeken 

toonden aan dat de positie van de wijkagent werd uitgehold en men moet blijven waken over 

belangrijke COP principes als maatschappelijke inbedding, accountability en empowerment. In 

dit Cahier wordt zowel de Belgische als de Nederlandse politiehervorming onder de loep 

genomen vanuit diverse uitgangspunten. Het Cahier beperkt zich tot de publieke politiefunctie, 

en gaat niet in op het bredere policing. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod zoals de 

COP-werking, de noodzaak aan objectieve evaluatie-instrumenten, professionalisering / 

professionaliteit van de politie en een visie voor de politie van de toekomst. 

 
Cahier 49: Opleiding & Onderwijs van de politie  
December 2018, Jg. 2018/4  

Editoren: Sofie De Kimpe, Eddy Van Daele, Henk Huisjes, Annika Smit 

 

Politieonderwijs, zowel in Nederland als in België, draagt nog sterk kenmerken van een 

bedrijfsop-leiding, waar de nood tot scholing en nascholing bepaald wordt vanuit 

bedrijfsprocessen. Ook is er de overtuiging dat het opleiden van politiemensen vooral moet 

gebeuren vanuit ‘ervaring’ en dat de werkpraktijk zelf de beste garantie biedt voor het leren van 

het politievak. Dat kan op gespannen voet komen te staan met kenmerkende ontwik-kelingen in 

onze huidige complexe maatschappij (globalisering, digitalisering, netwerkvorming) en de 

toenemende instroom van hoger opgeleiden in de politieorganisatie. In dit Cahier willen we 

vooral inzicht verwerven in ‘de staat van het politieonderwijs’ in België en Nederland, welke 

ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, en waarom het zo moeilijk blijkt om 

tijdig mee te bewegen met de uitdagingen van het moment. Hierbij schenken we ook aandacht 

aan vraag of de socialisatie van de politiestu-dent in het politieberoep gewijzigd is sinds een 

aantal grote of meer kleine hervormingen in het politieonderwijs? Met andere woorden, welke 

hervormingen werden er doorgevoerd en welk effect hebben ze gehad op de socialisatie in het 

politieberoep. Hoe zouden we dit socialisatie-proces kunnen versterken? Wat zijn richtingen 

‘waartoe’ het politieonderwijs zou kunnen of zou moeten evolueren om de socialisatieprocessen 

te versterken? 

 

4.2 Andere publicaties 

 
Naar aanleiding van de studiedag ‘Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur: 

vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie ‘Terroristische 

aanslagen’ wordt een publicatie voorbereid, uitgegeven door Uitgeverij Intersentia. Deze 

publicatie zal in 2019 beschikbaar zijn. 

 
 

 

5 PERSONEEL 
 

De administratieve kracht, Nathalie Roegiers, Niveau A werkte in 2018  4 dagen per week voor het CPS. 

Zij wordt rechtstreeks tewerkgesteld door het CPS.  
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6 FINANCIËN 
 
• Het CPS ontvangt geen subsidies. De Federale Politie stelt wel een kantoorruimte ter 

beschikking van het CPS. 

 

• De werking van het CPS wordt deels gefinancierd door de bijdragen van het structureel 

partnership. De inkomsten uit het structureel partnership bedroegen in 2018 ongeveer 25.000 

euro. In ruil hiervoor organiseerde het CPS enkele activiteiten (nieuwjaarsdiner, lezing 

‘Herinneren en vergeten in de politie) 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 2018 slechts een beperkt verlies te boeken.  

 

 

 

Gent, 1 april 2019 

I.o. Nathalie Roegiers, Secretaris 

Voor Prof. dr. Dirk Van Daele, Voorzitter van het Centre for Policing and Security vzw 

 


