
Dagvoorzittter                        : 

Prof. dr. Frank Hutsebaut, Hoogleraar KULeuven

09u00 Ontvangst van de deelnemers - koffie

09u30 Verwelkoming
De heer Freddy Willockx, Burgemeester van
de stad Sint-Niklaas

09u45 Vrijheidsberoving als uitzonderingstoestand op 
het beginsel van de individuele vrijheid
Prof. dr. Frank Hutsebaut

10u15 Incidents in custody
De heer Gil L. Bourdoux, Lid van het Vast Comité 
van Toezicht op de Politiediensten

10u45 Koffiepauze

11u00 Bevindingen van het CPT in de Europese context
Prof. dr. Sonja Snacken, Hoogleraar Vrije
Universiteit Brussel

11u30 Op weg naar een nieuwe Belgische regelgeving?
De heer Georges Pijl, Expert FOD Binnenlandse 
Zaken

12u00 Middagpauze – broodjeslunch ter plaatse

Dagprogramma                 13u00 Workshops - 2 werkgroepen                                             :

(1)  “You are under arrest”: Vrijheidsberoving in beleid

Animatoren                   :
Georges Aeck, Hoofdcommissaris, PZ Arro Ieper
Karel Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter te
Antwerpen
Herman Daens, Procureur des Konings te Oudenaarde

Coördinator                    :
Marc Snels, Korpschef PZ Noorderkempen

Verslaggever                     :
Eveline Desmedt, Secretariaat Tuchtraad

(2)  “You are in arrest”: Vrijheidsberoving in beheer

Animatoren                   :
Hans Hellebuyck, Forensich Psychiater te Brugge
Wim Geens, Vaste Commissie van de lokale politie
Ludo Kools, Advocaat aan de balie te Mechelen

.
Coördinator                    :
Mark Crispel, Korpschef PZ Sint-Pieters-Leeuw

Verslaggever                     :
Dirk Michiels, Directeur Operaties, PZ Halle

14u30 Vrijheidsberovingen in een internationale context:
in balans of stilaan de Farwest?
Prof. dr. Willy Bruggeman, Voorzitter Fed. Politieraad,
verbonden aan BeNeLux Universitair Centrum

15u00 Koffiepauze

15u30 Plenaire verslaggeving van de workshops
De heer Marc Snels
De heer Mark Crispel

16u00 Slotwoord
Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en
Minister van Justitie (gevraagd)

Op dinsdag, 6 december organiseert het Centrum
voor Politiestudies in het Stadhuis van de Stad Sint-
Niklaas een studiedag “Mag ik naar huis?                                     
Vrijheidsberoving in onze moderne                                                                               
maatschappij”                       .

“Mag ik nu naar huis?” is een veelgehoorde uitspraak
op politiecommissariaten. Nadat er een politiële
tussenkomst is geweest, vraagt de burger zich
meteen af wat het gevolg zal zijn: niet zozeer de
latere bestraffing of de opgelegde boete speelt door
zijn hoofd, maar wel of hij zich vrij kan bewegen. In
een democratie ligt de grens tussen de individuele
vrijheid van personen en de macht om deze in te
perken door de autoriteit soms heel moeilijk.
Ons landje werd reeds herhaaldelijk op de vingers
getikt door het onderzoekscomité dat naar
aanleiding van het Europees verdrag ter voorkoming
van folteringen en onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing geregelde bezoeken
aflegt. Heel wat politiemensen zitten met
(onopgeloste) vragen bij het overbrengen of
aanhouden van personen die van hun vrijheid
werden beroofd. De vaststellingen van
inspectiediensten en het Comité P tonen aan dat er
heel wat disfuncties zijn. Niet alles verloopt zoals
het zou moeten zijn...
Welke antwoorden heeft de regering in petto? Welke
is de stand van zaken in het voorbereidend wettelijk
werk? Wat kunnen politiemensen en magistraten
verwachten van de toekomstige visies, die
geinspireerd zijn op de internationale
gebeurtenissen, in deze materie? Waar liggen de
nieuwe verantwoordelijkheden van de
gezagsdragers?
Hoe moeten politiemensen omspringen bij
medische problemen van de aangehoudenen? Wat is
het impact van de nieuwe politieorganisatie in deze
materie? Zijn de huidige procedures wel accuraat
genoeg bij het uitvoeren van deze delicate taken?
“Mag ik terug naar huis?” lijkt een alledaags
gezegde, maar is het in het geheel niet! Deze
studiedag is een aanzet tot modern
overheidsmanagement dat garant staat voor de
bescherming van elementaire menselijke vrijheden
in een turbulente, voortdurend veranderende
veiligheidsomgeving.



Het

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw

organiseert

een studiedag

“MAG IK NAAR HUIS?
VRIJHEIDSBEROVINGEN IN ONZE

MODERNE MAATSCHAPPIJ”

op dinsdag, 6 december 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 Bank NV, Warandeberg 3,

B-1000 Brussel: 001-2087324-57

COÖRDINATIE en VOORBEREIDING                                           :

Prof. dr. Paul Ponsaers, Hoogleraar UGent
Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw

Prof. dr. Willy Bruggeman, BeNeLux Universitair
Centrum

Alain Collier, HCP Politiezone Sint-Niklaas

Mark Crispel - Korpschef Politiezone Sint-Pieters-Leeuw

Christine Cuvelier, Dienst Enquêtes Comité P

Prof. dr. Frank Hutsebaut, Hoogleraar KULeuven

Marc Snels, Korpschef Politiezone Noorderkempen

Luc Speleman, Politiezone Sint-Niklaas

Tom Van den Broeck, Dienst Enquêtes Comité P

Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 euro             per deelnemer.

In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de

broodjeslunch ter plaatse, de koffiepauzes en een boek

inbegrepen.

Boek:

De deelnemers ontvangen enkele weken na de studiedag

het ‘Praktijkhandboek Aanhoudingen’, een uitgave van

Maklu.  Vergeet dus niet uw correcte adresgegevens op

het inschrijvingsformulier te vermelden.

Voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en het

personeel van de griffies en de parketten wordt het

inschrijvingsgeld ten laste genomen door de FOD Justitie

(Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie) . Hiervoor

worden 2 studiepunten toegekend.

Inschrijven                  kan door het formulier in bijlage volledig

ingevuld en ondertekend terug te sturen.  U kunt ook per

e-mail inschrijven (Nathalie.Roegiers@Ugent.be), met

vermelding van alle       gegevens vermeld op het

inschrijvingsformulier. Vergeet hierbij niet uw keuze van

workshop en uw facturatiegegevens te vermelden.

De deelname wordt aan alle deelnemers per e-mail                 

bevestigd.

Praktische inlichtingen                         

STADHUIS SINT-NIKLAAS

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Bereikbaarheid                         :

Het station van Sint-Niklaas bevindt zich op

1 km van het Stadhuis.

Er is ruime parkeergelegenheid in de

ondergrondse parking van de Grote Markt.
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