
Praktische inlichtingen 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 euro per deelnemer.  

In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de 

broodjeslunch ter plaatse, de koffiepauzes en een 

verslagboek inbegrepen. 

 

Het verslagboek is een gemeenschappelijke publicatie 

met de Franstalige zusterorganisatie van het CPS, het 

CEP, dat een een parallel initiatief neemt ter zake 

gedurende dezelfde periode.   

Dit verslagboek wordt uitgegeven door Politeia en zal 

enkele maanden na de studiedag per post naar de 

deelnemers verstuurd worden. 

 

Hoe inschrijven? 

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. U kan ook inschrijven via  

e-mail, met duidelijke vermelding van de naam van de 

deelnemer(s), hun functie en de facturatiegegevens. 

 

SCHRIFTELIJKE ANNULATIES worden aanvaard tot 

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

vrijdag, 12 november 2004). 

 

Plaats? 

 

 

 

Relegemstraat 40 te 1731 ASSE (Relegem) 

Een gedetailleerd plan met routebeschrijving vindt u in 

bijlage. 

 

 

Dagvoorzitter:    

De heer John VAN ERCK, HCP - korpschef PZ Druivenstreek  

 

VOORMIDDAG: 

 

09u00  Ontvangst van de deelnemers - koffie 

 

09u30 Verwelkoming door dagvoorzitter  

De heer John VAN ERCK, korpschef PZ Druivenstreek 

 

09u40 Inleiding  

 De heer Lodewijk DE WITTE, Gouverneur Vlaams-Brabant 

 
10u00  Actuele ontwikkelingen inzake verkeershandhaving 

 Mevr. Miran SCHEERS, Afdelingshoofd Gedrag & Beleid   

 BIVV 

 
10u20  Overeenkomsten inzake verkeersveiligheid: stand van zaken 

 Mevr. Anne MEERKENS, Directeur Verkeersveiligheid, 

 FOD Mobiliteit en Vervoer 

 

10u40 Koffiepauze 

 

11u00 DEBAT over de wet van 7/2/’03 inzake verkeersveiligheid 

 Moderator: de heer Frank HUTSEBAUT, Prof. K.U.Leuven 

• De heer Paul KENIS, Adv.-generaal Hof van Beroep Gent 

• De heer Peter D’HONDT, Politierechter Dendermonde 

• De heer Hubert RUYPENS, HCP, Vaste Commissie van de 

Lokale Politie 

• Mevr. Gail VAN HOEVER, Federale Politie  

 
12u05 Middagpauze – broodjeslunch ter plaatse 

 

NAMIDDAG: 

 

13u00 Beschouwingen bij het actueel verkeersveiligheidsbeleid 

De heer Renaat LANDUYT, Minister van Mobiliteit, 

Voorzitter BIVV 

 

13u30: GOOD PRACTICES: Keuze tussen volgende vijf workshops: 

 

1. SNELHEID 

 Moderator: François VLAMINCK, CSD Fed. Politie Gent 

 Initiatoren: 

• François VLAMINCK, Evaluatie snelheidshandhaving in 

Oost-Vlaanderen. 

• Jozef DE BORGER, Burgemeester Londerzeel:  

 zone 30/50/70 in de praktijk 

• Marc PEETERS, diensthoofd cel verkeersbeleid PZ 

St.Niklaas: mobiel camerasysteem “TRIP TRACK”. 

Dagprogramma 
 

2. ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER  

 Moderator : Nele SAMYN, Apotheker, NICC 

 Initiatoren: 

• Nele SAMYN, Apotheker, NICC - Controles rijden onder 

invloed van drugs: evaluatie  

• Mieke Schevelenbos, Afdelingshoofd Communicatie - 

BIVV: interactie BIVV en politie inzake sensibilisatie en 

educatie 

• Bart VAN CLEUVENBERGEN, HCP - korpschef PZ 

Brasschaat - organisatie van Wodca-controles 

 

3. JONGEREN EN VERKEER 

Moderator: Frank HUTSEBAUT, Professor KULeuven 

Initiatoren: 

• Francis HERBERT, Secretaris-generaal vzw Ouders van 

Verongelukte Kinderen  

• Koen Van LANDSCHOOT, HINP – projectleider 

werkgroep ‘veilig bromfietsen’  

• Mark CRISPEL, HCP - korpschef Sint-Pieters-Leeuw - 

project levend verkeerspark 

 

4. EVALUATIE EN MONITORING VAN ACTIEPLANNEN 

 Moderator: Paul PONSAERS, Professor UGent 

 Initiatoren: 

• Paul PONSAERS, Professor UGent 

• Dirk VAN AERSCHOT, verbindingsambtenaar-proces-

begeleider 

• Ward VANLAAR, Verantwoordelijke onderzoekscel  

 Gedrag & Beleid, BIVV - Veilig door Tienen : perceptie-

onderzoek. 

 

5. VERVOLGINGSBELEID 

Moderator: Kathleen STINCKENS, substituut Procureur 

des Konings, parket Leuven 

 Initiatoren: 

• Kathleen STINCKENS - Inning van verkeersboetes  

• Koen VAN HEDDEGHEM, VVSG: administratieve 

afhandeling  

• Ludo KLUPPELS, coördinator Driver Improvement - 

BIVV: Educatie als straf? 

 

15u00 Koffiepauze 

 

15u30 Verslag van de workshops 

 

16u00 Slotwoord van de dagvoorzitter 

 

16u15: Einde 

 

 



Het CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw 

 

organiseert 

 

 in samenwerking met het Belgisch Instituut 

voor de Verkeersveiligheid 

 

 

 

 

 

 

een studiedag 

 

“POLITIE EN 

VERKEERSHANDHAVING” 
 

 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2004 

PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING 

EN OPLEIDING (PIVO) 

Relegemstraat 40 

1731 ASSE (Relegem) 

Op 19 november 2004 organiseert het Centrum voor 

Politiestudies vzw in samenwerking met het Belgisch 

Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw een studiedag over 

politie en verkeershandhaving. 

 

Mede onder impuls van de Staten-Generaal voor de 

Verkeersveiligheid heeft het verkeershandhavingslandschap 

in korte tijd een snelle evolutie gekend. Verkeersveiligheid 

is zowel in het nationale veiligheidsplan als in de lokale 

veiligheidsplannen aanwezig. Door  middel van de 

actieplannen trachten de politiediensten een zo efficiënt en 

effectief mogelijk handhavingsbeleid tot stand te brengen. 

Ondertussen trad ook de wet van 7 februari 2003 inzake 

verkeersveiligheid in voege en kunnen de lokale 

politiediensten overeenkomsten afsluiten met de federale 

overheid ten einde het lokale verkeersveiligheidsbeleid te 

versterken. Ook het debat over de regionalisering van de 

verkeersveiligheid is actueel. 

 

Tijdens deze studiedag is het de bedoeling om deze recente 

ontwikkelingen inzake verkeershandhaving van dichterbij te 

bekijken en hun impact op de verkeersveiligheid te 

evalueren. Aan de hand van “good practices” zullen concrete 

initiatieven voorgesteld worden die de mogelijkheden alsook 

de beperkingen van handhaving schetsen. 

 

Verkeer wordt op deze studiedag opengetrokken tot 

allerhande thema’s: alcohol- en druggebruik in het verkeer, 

de snelheidsproblematiek, jongeren en verkeer,… Ook zal 

getracht worden de thematiek te kaderen binnen de 

Community (Oriented) Policing-filosofie, de nieuwe filosofie 

voor de politie. Deze omvat immers een permanente dialoog 

met de burger, o.m. ook met de ouders van verongelukte 

kinderen. Daarnaast gaat ook aandacht naar evaluatie en 

monitoring van handhavingsactiviteiten en naar het 

vervolgingsbeleid. 

 

De ultieme doelstelling van deze studiedag is een stand van 

zaken op te maken inzake verkeershandhaving en de rol van 

de geïntegreerde politie op het vlak van de verkeers-

veiligheid. Daarnaast is het de bedoeling om in overleg met 

alle deelnemers tot aanbevelingen en voorstellen te komen 

opdat de positieve bijdrage van verkeershandhaving aan de 

doelstelling om tot een halvering van het aantal doden en 

ernstig gewonden in 2010 te komen,  bestendigd en 

versterkt kan worden. 

 

 

CORRESPONDENTIE-ADRES: 

 

Centrum voor Politiestudies vzw 

Nathalie Roegiers 

F. Laurentplein 1 

9000 GENT 

 

www.police.be/cps 

www.lokalepolitie.be/cps 

 

Tel: 09/264.84.74 (enkel op ma, di en do) 

Fax: 09/264.84.98 

E-mail: Nathalie.Roegiers@UGent.be 

COÖRDINATIE: 
 

 

John Van Erck 

HCP, Korpschef Politiezone Druivenstreek 

Lid Raad van Bestuur Centrum voor Politiestudies vzw 

 

Miran Scheers 

Afdelingshoofd Gedrag en Beleid BIVV 

 
Paul Ponsaers  

Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw 

Professor Vakgroep Strafrecht en Criminologie –  

Universiteit Gent 

 

Nathalie Roegiers  

Medewerkster Centrum voor Politiestudies vzw 


