
Dagvoorzitster                 : 

Sofie De Kimpe, Assistent Universiteit Gent,
Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse

09u00 Ontvangst van de deelnemers - koffie

09u30 Inleiding door de dagvoorzitster.
Mevr. Sofie De Kimpe

09u40 Het geheel is meer dan de som der delen!
Over schalen en hun dilemma’s.
Mevr. Sofie De Kimpe

10u10 Schaalvergroting: naar het niveau van een
gerechtelijk arrondissement?
Ervaringen uit Ieper.
De heer Luc De Ryckere, HCP - korpschef Politie-
zone Arro Ieper

10u40 Koffiepauze

11u00 Schaalverkleining: terug naar de wijkteams?
Discussies in Antwerpen.
De heer Luc Baetens, Arrondissementscommissaris 
Provincie Antwerpen

11u30 De korpsgrootte ‘berekend’ door het Rekenhof? 
De heer Karl Hendrickx, Redacteur
Dienst Federale Cel Publicaties, Rekenhof

12h00 Broeit er weer iets in Nederland?
Prof. dr. Kees vander Vijver, Hoogleraar
Universiteit Twente

Dagprogramma                 

12u30 Middagpauze – broodjeslunch ter plaatse

13u30 Workshops - 4 werkgroepen                                             :

(1) Gerechtelijke politiewerking op maat van het par-
ket? Rapporteur: de heer Marc Snels

(2) De provinciale dispatching: schaalgrootten binnen
politieprocessen
Rapporteur: de heer Patrick van Parys

(3) “Turen bij de buren”: een kijkje bij de brandweer
Rapporteur: de heer Alain Collier

(4) Schaalgrootte onder het vergrootglas van de
bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Rapporteur: de heer Eddie Hendrickx

14u30 Schaalgrootten en de verzuchtingen van een
burgemeester.
De heer Patrick Vankrunkelsven, burgemeester
Laakdal

15u00 Koffiepauze

15u15 De eindrapporteur aan het woord.
De heer Eddie Hendrickx, HCP - korpschef politie-
zone Geel-Laakdal-Meerhout

15u45 Slotwoord.
Prof. dr. Brice De Ruyver, Gewoon Hoogleraar
Universiteit Gent en politie-expert van de Regering

16u00 Borrel als afsluiter!!

Op woensdag, 1 juni 2005 organiseert het Centrum
voor Politiestudies in de congreszaal van de Provincie
Antwerpen een studiedag “Schaalgrootte van de                           
lokale politie: Betalen we ons ‘blauw’ aan COP?”                                                      

◊ Zijn een bedrijfseconomische benadering van de
lokale politie en de basispremisse voor een
gemeenschapsgerichte politiezorg verzoenbaar?

◊ Wat is de draagwijdte van de recente studie van
het Rekenhof waarin de schaalgrootte van de
politiezones in België getoetst wordt aan de
basiseis die is vervat in de WGP “een
gelijkwaardige politiezorg over het volledige
grondgebied van het land”?

◊ Welk verband is er tussen beide hierboven
vernoemde vraagstellingen en de schaalgrootte
van de lokale politie? Welk beeld kunnen we ons
vormen uit andere audits?

◊ Vormt schaalvergroting een bedreiging voor de
gezagsafhankelijheid van de politie ten aanzien
van de bestuurlijke overheid en de gerechtelijke
overheid?

◊ Op welk niveau wordt deze schaal dan het best
geënt?

De uiteenzettingen in de voormiddag hebben tot doel
een aantal aspecten van deze problematiek uit te
diepen, maar ook te nuanceren. We ronden dit af met
een ervaring uit Nederland. Na de workshops volgt
nog een repliek uit de politieke wereld.

Deze studiedag beoogt niet de discussie met
betrekking tot de zone-indeling zoals die door de
politiehervorming werd uitgetekend te herbeginnen.
Wel wordt getracht om op grond van de ervaringen
die gedurende de afgelopen vier jaar zijn opgedaan,
beoordelingen en audits van diverse instanties en
nieuwe inzichten, de discussie te verdiepen en te
verfijnen. Op die manier willen we de aanzet geven
tot een globale evaluatie van de gewenste schaal-
grootte in het Belgische politiebestel.



Het

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw

organiseert

een studiedag

“SCHAALGROOTTE
VAN DE LOKALE POLITIE:

BETALEN WE ONS ‘BLAUW’ AAN COP?”

op woensdag, 1 juni 2005

CORRESPONDENTIE-ADRES                                 :

Centrum voor Politiestudies vzw

Nathalie Roegiers

F. Laurentplein 1

B-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

Bankrekeningnummer Fortis: 001-2087324-57,

BIC GEBABEBB, IBAN BE09 0012 0873 2457

COÖRDINATIE en VOORBEREIDING                                           :

Prof. Dr. Paul Ponsaers, UGent
Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw

Sofie De Kimpe, Assistent UGent

Marc Snels, HCP - Korpschef Politiezone
Noorderkempen

Alain Collier, HCP Politiezone Sint-Niklaas

Eddie Hendrickx, HCP -  Korpschef Politiezone Geel-
Laakdal-Meerhout

Patrick Van Parys - HCP - Directeur Oost-Vlaamse
Politieacademie (OPAC)

Nathalie Roegiers, Centrum voor Politiestudies vzw

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, uitgegeven door Politeia, zal enkele

maanden na de studiedag aan alle deelnemers worden

toegestuurd. Vergeet dus niet uw correcte adresgegevens op

het inschrijvingsformulier te vermelden.

Voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stageaires en het

personeel van de griffies en de parketten wordt het

inschrijvingsgeld ten laste genomen door de FOD Justitie

(Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie). De

gerechtelijke stageaires krijgen hiervoor 2 studiepunten

toegekend.

Inschrijven                    kan door het formulier in bijlage volledig

ingevuld en ondertekend terug te sturen.  U kan ook per

e-mail inschrijven, met vermelding van alle       gegevens vermeld

op het inschrijvingsformulier. Vergeet hierbij niet de keuze

van de workshop en de facturatiegegevens te vermelden.

De deelname wordt aan alle deelnemers per e-mail                  bevestigd.

Praktische inlichtingen                         

CONGRESZAAL PROVINCIE ANTWERPEN

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Bereikbaarheid                 :

Rekening houdende met de werken op de Ant-

werpse Ring worden in het hier bijgevoegde

document verschillende mogelijkheden voorgesteld

om de Congreszaal van de provincie Antwerpen

vlotter te bereiken . Daarbij vindt u tevens een

situatieplan van de directe omgeving van het

Provinciehuis.

Zie ook: www.werkenantwerpen.be                              (routeplanner).


