Synthese van de markante standpunten uit Orde van de Dag: Prof. dr. Els Enhus, Vrije Universiteit Brussel

10u30:

Kernvragen: Prof. dr. Paul Ponsaers, Universiteit Gent

10u50:

Koffiepauze

11u10:

Bestaande instrumenten ter ondersteuning van beslissingen om taken toe te wijzen aan de overheid, de markt of de non-profit
sector, Prof. dr. Jeroen Maesschalk, Katholieke Universiteit Leuven

11u40:

Over politiekerntaken: diepgaande bezinning of gewoonweg pragmatisme: de heer Dirk Van Nuffel, Hoofdcommissaris,
Korpschef Politiezone Damme/Knokke-Heist, Voorzitter Vaste Commissie van de lokale politie

12u20:

LUNCH

Uw insxhrijving wordt per e-mail bevestigd.

16u45: Verslag workshops en conclusie,
Prof. dr. Christian Eliaerts

E-mail:

15u00: Koffiepauze

Sabine Denis (K. Boudewijnstichting): standpunt burger
Herman Daens als Procureur des Konings
Johan De Roo als burgemeester
Marc Snels als korpschef
Peter Dewolf als DirCo
Jerôme Glorie voor Binnenlandse Zaken
Paul Schoolmeesters voor de privésector
Willy Bruggeman voor de Federale Politieraad

Telefoon/fax:

3) Federaal / Lokaal
Voorzitter: Stefaan Meijlaers (VVSG)
Animatoren: Fernand Koekelberg (Dir.-Gen. SAT) & Johan De Roo (burgem.
Maldegem)
Verslaggever: Arne Dormaels (VVSG)

Panelleden:

Adres:

2) Bestuurlijk / gerechtelijk
Voorzitter: Marleen Easton (Hogeschool Gent)
Animatoren: Eddie Hendrickx (PZ Geel) & Jan Poels (PdK Turnhout)
Verslaggever: Chaim Demarée (Hogeschool Gent)

Moderator: Pol Deltour (Alg. Vereniging Beroepsjournalisten België, Vlaamse Vereniging beroepsjournalisten)

Organisatie/PZ:

1) Publiek / privaat
Voorzitter: Sofie De Kimpe (UGent)
Animatoren: Marc Cools (UGent-VUB) & Mark Crispel (PZ SP Leeuw)
Verslaggever: Isabel Verwee (UGent)

15u15: PANELDISCUSSIE

Functie:

13u30: WORKSHOPS

Naam:

Voorzitter namiddag: Prof. dr. Christian Eliaerts, Vrije Universiteit Brussel

INSCHRIJVINGSSTROOK
Faxen naar: 09/264.84.98
Mailen naar: nathalie.roegiers@ugent.be

Namiddag

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft
u het recht tot inzage en verbetering van deze gegevens.

9u45:

SCHRIFTELIJKE ANNULATIES worden aanvaard tot 1 week voor
de aanvang van de studiedag (d.i. uiterlijk 9/3/06)

Inleiding door de voormiddagvoorzitter, de heer Stefan Meijlaers, Team Politie en Veiligheid, VVSG

3) Federaal / Lokaal

9u30:

2) Bestuurlijk / Gerechtelijk

Verwelkoming door de gouverneur, de heer Paul Breyne

1) Publiek / Privaat

9u15:

Mijn voorkeur gaat uit naar volgende workshop:

Ontvangst van de deelnemers - koffie

Inschrijving in het kader van deelnamepakket op naam
van:
Datum en handtekening:

8u45:

Inschrijvingsprijs: 80 euro per persoon (inclusief boek)
Betaling: na ontvangst van de factuur
FACTURATIEGEGEVENS:

Voormiddag

Op 16 maart 2006 organiseert het Centrum voor
Politiestudies in samenwerking met de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten een studiedag
rond het kerktakendebat van de politie.
Minimaal de helft van de politietijd gaat op aan dienstverlening.
Het gaat dan om een groot aantal diffuse en onbegrensde diensten hulpverleningstaken. “Moeten we ons daar echt mee bezighouden?”, zo vragen politiemensen zich af. Overigens is nog
nooit zoveel gepraat over het stellen van prioriteiten in het
politiewerk als vandaag, o.m. in nationale en lokale veiligheidsplannen. Resultaat is dat natuurlijk meer aandacht gaat naar deze
prioriteiten én dat hierdoor andere taken op het achterplan raken.
Resultaat is ook dat de politie de beleidsmakers voor zich uit
jaagt, en - het mes op de keel - vraagt naar duidelijkheid.
En dan is er natuurlijk ook nog de Community (Oriented) Policing
als officieel vaandel van het nieuwe politiebestel. COP wordt door
menig beleidsmaker beschouwd als “soft on crime” en daarom
“niet ter zake”. Vandaar dat velen menen dat politie echt wel
dringend terug moet aan haar kerntaken. Het “échte” werk dus,
en meteen … een verstrakking en een uitdrukkelijk repressievere
invulling van de taakstelling.
En inderdaad, op 8 juni 2005 organiseerde de Senaat een
colloquium “Het Kerntakendebat”, dat ging onder de titel: “Lokale
overheden en (private) veiligheid”. Meteen werd naar ons
gevoelen op die manier het kerntakendebat inzake politie wel erg
fel vernauwd tot de privatiseringsdiscussie. Overigens is de
beleidsmaker weinig consequent: eerst één geïntegreerde politiedienst oprichten (met een federale en lokale component), en dan
enkel praten over de kerntaken van de lokale politie. Waarom?
Zijn er dan geen kerntaken voor de federale politie (te bedenken)?
Op deze studiedag wensen we de diverse actuele dimensies van
dit kerntakendebat en de knelpunten ervan naar voor te halen.
Uiteraard wensen onze sprekers hieromtrent ook standpunt in te
nemen, met het oog op het activeren van het debat ten gronde.
Het is onze overtuiging dat op korte termijn de politiefunctie
grondige transities onderging, welke onvoldoende onderkend
worden, waardoor het kerntakendebat nogal eens in achterhaalde
schema’s wordt gevoerd.

Praktische inlichtingen
Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro per deelnemer.
In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de broodjeslunch, de
koffiepauzes en een boek inbegrepen.
Boek: de deelnemers ontvangen aan het einde van de studiedag
een exemplaar van het Themanummer van maart 2006 van Orde
van de Dag (Uitg. Kluwer) rond het kerntakendebat.
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) (dossier nr. 2006/023-070).
Inschrijven kan door het formulier in bijlage volledig ingevuld en
ondertekend terug te faxen. U kunt ook per e-mail inschrijven
(Nathalie.Roegiers@Ugent.be), met vermelding van alle gegevens
vermeld in de inschrijvingsstrook. Vergeet hierbij niet uw keuze van
workshop en uw facturatie-gegevens te vermelden. De inschrijving
wordt aan alle deelnemers per e-mail bevestigd.
Bereikbaarheid: (zie ook bijlage)
Met het openbaar vervoer: station van Brugge op 3 km. Vanaf het
station vlotte busverbinding (lijn 5, 15, 52, 53, 55) om de 10 min.
Met de auto: gratis parkeren op Parking P 03 in de Koning Leopold
III-laan.

Centrum voor Politiestudies vzw
Nathalie Roegiers
F. Laurentplein 1, B-9000 Gent
Rekeninginformatie:
Fortis Bank NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
Rekeningnummer: 001-2087324-57
IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB
Tel: 09/264.84.74 (niet op woensdag), fax: 09/264.84.98
E-mail: Nathalie.Roegiers@UGent.be
www.police.be/cps, www.lokalepolitie.be/cps

Kerntakendebat Politie
STUDIEDAG
donderdag 16 maart 2006
Een gezamenlijk initiatief van het
Centrum voor Politiestudies vzw
en de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten

Provincieraadszaal BOEVERBOS
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8200 Sint-Andries Brugge

