
Practische inlichtingen  

Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 euro   per

deelnemer, voor VUB-studenten en personeel 55 euro  .

In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de

broodjeslunch ter plaatse, de koffiepauzes en een

verslagboek inbegrepen.

Het verslagboek, uitgegeven door Politeia, is een

gezamenlijke publicatie met het “Centre d’Etudes sur

la Police” die een gelijkaardige studiedag  organiseren.

Het bedrag wordt betaald op rekeningnummer 001-

2087324-57 van het Centrum voor Politiestudies vzw

met vermelding "Studiedag Deontologie”. Indien u een

factuur wenst kan u dit op bijgevoegd inschrijvings-

formulier aanduiden.

Inschrijven kan door het formulier in bijlage ingevuld

en ondertekend terug te sturen.  Gelieve voor elke

deelnemer een apart inschrijvingsformulier te

gebruiken of een namenlijst bij te voegen.

Correspondentie-adres  :

Centrum voor Politiestudies vzw

Dienst openbare orde en politie

Directie federale overheid

Nathalie Roegiers

F. Laurentplein 1

9000 GENT

Tel: 09/264.84.94 (enkel op ma, di en do)

Fax: 09/264.84.98

e-mail: Nathalie.Roegiers@UGent.be

SCHRIFTELIJKE ANNULATIES   worden aanvaard tot

1 week voor de aanvang van de studiedag (d.i. uiterlijk

op vrijdag 18 juni 2004).

09.00u Ontvangst van de deelnemers - koffie

09.30u Inleiding door de dagvoorzitter
De heer Marc Snels, Hoofdcommissaris, Korpschef Politie Noorderkempen

09.45u Ethiek in ontwikkeling in de Europese lidstaten
De heer Willy Bruggeman, Doctor in de Criminologische Wetenschappen

10.00u De deontologische code in België, een huidige stand van zaken
De heer George Duhaut, Adjunct-Directeur-Generaal, Federale Politie

10.15u Koffiepauze

10.45u De grens tussen tucht en de deontologie
De heer Walter Peeters, Raadsheer bij het Vast Comité P

11.00u De deontologische code als instrument voor de implementatie van de gemeenschapsgerichte politiefilosofie
De heer Rob Verbist, Hoofdcommissaris, Korpschef Politie Ranst/Zandhoven

11.15u De instrumenten van een integriteitsbeleid in de overheid
De heer Jeroen Maesschalck, Doctor in de Sociale Wetenschappen, Wetenschappelijk Medewerker aan het Instituut voor de
Overheid

11.45u Het integriteitsbureau in Antwerpen
De heer Armand Van de Plas, Voorzitter van het Bureau van de Integriteit van de stad Antwerpen

12.00u Middagpauze – broodjeslunch ter plaatse

13.15u Keuze tussen volgende vijf workshops:

1) De deontologische code als managementinstrument  
Initiator: Willy Bruggeman, Doctor in de Criminologie

2) De rol van de leidinggevende bij het uitdragen van de deontologische code  
Initiatoren : Jack Vissers, Adjunct-Directeur-Generaal, Dienst Enquêtes, Comité P. – Marleen Hellemans, Commissaris,
Personeelsdirecteur Politie Neteland

3) De deontologische code en onze klanten  
Initiator: Bart Mondelaers, Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding

4) De deontologische code in relatie tot de tucht  
Initiator: Majoor Jean-Marie de Condé, Ministerie van Landsverdediging

5) De deontologische code als leidraad bij de uitvoering van gerechtelijke onderzoeken  
Initiator: Frank Goegebuer, Hoofdcommissaris, Diensthoofd Beleid en beheer, GDA Brugge

15.30u Koffiepauze

16.15u Verslag van de Workshops
De heer Tom Van Den Broeck, Veiligheidsadviseur kabinet Integrale Veiligheid van de stad Antwerpen

16.45u Slotwoord van de dagvoorzitter
De heer Marc Snels, Hoofdcommissaris, Korpschef Politie Noorderkempen

Dagprogramma  



Het CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES
vzw

organiseert

studiedag

“DEONTOLOGIE EN INTEGRITEIT
BIJ DE POLITIE”

VRIJDAG 25 JUNI 2004

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

GROOT AUDITORIUM

Pleinlaan 2, gebouw Q

1050 BRUSSEL

Op 25 juni 2004 organiseert het CPS een
studiedag omtrent “deontologie en integriteit
bij de politie”.

De oprichting van de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus, was een
hectische operatie die op relatief korte tijd
haar beslag kreeg. De implementatie van dit
nieuwe politiemodel, gekenmerkt door urgentie
en complexiteit, diende doorheen alle
operationele en statutaire beslommeringen
gepaard te gaan met de invoering van commu-
nity policing als centrale beleidsfilosofie.

Terecht merken specialisten inzake
veranderingsmanagement op dat een gewenste
cultuuromslag tijdens dergelijke ingrijpende
reorganisatieprocessen een werk van lange
adem is.

Tot dusver spitsten de inspanningen
betreffende de cultuur zich vooral toe op de
integriteit, de diversiteit, de niet-discriminatie
en de gelijkheid van kansen, het uitdenken van
een nieuw tuchtstatuut, de aanpassing van de
criteria inzake recrutering en selectie van het
personeel, de omwerking van de opleidingen of
de schepping van de visuele identiteit.

Met de uitwerking van de deontologische Code
van de politiediensten ging men over naar een
hogere versnelling. Weldra zullen alle betrok-
ken instanties (het personeel zelf, de chefs, de
politieoverheden, het publiek) over een
toegankelijk, coherent en homogeen instrument
beschikken aan de hand waarvan ze de
essentiële en geactualiseerde waarden en
normen van de politie beter kunnen leren ken-
nen en begrijpen. Langs deze weg werden di-
verse ethische of deontologische begrippen
toegelicht; er werd een grote inspanning
geleverd inzake concretisering, coördinatie en
inventarisatie.

Voor het Centrum voor Politiestudies is het ogenblik
aangebroken om dit uiterst interessante onderwerp
in de schijnwerpers te plaatsen.
Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat dit
ontwerp van Koninklijk Besluit slechts een
communicatie- en opleidingsinstrument is. De grond-
principes ervan zullen slechts voldoende weerklank
vinden wanneer de nieuwe beroepscode wordt
toegepast binnen de verschillende beleidsplannen,
maar vooral ook binnen een dagelijkse, geïnte-
greerde politiepraktijk die gestoeld is op begrippen
als externe gerichtheid, partnership en verantwoor-
ding.

Het onderwerp is dus zeer actueel en verdient
zondermeer een uitvoerig debat waarin iedereen een
bijdrage kan leveren.

COÖRDINATIE  

Paul Ponsaers
Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw
Professor Vakgroep Criminologie – Universiteit Gent

Nathalie Roegiers
Medewerkster Centrum voor Politiestudies vzw

VOORBEREIDING  

Marc Snels
Hoofdcommissaris, Korpschef Politie Noorderkempen

Alain Collier
Hoofdcommissaris Politie Sint-Niklaas


