9u40:

Geweldsincidenten
De heer Gil L. Bourdoux, Raadsheer, Comité P en mevrouw Christine Cuvelier, wetenschappelijk medewerkster, Comité P

10u10:

Koffiepauze

10u30:

Opleiding en training in geweldsbeheersing
De heer Alain Liners, Federale Politie, Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten

11u00:

Geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland
Jaap Timmer, Universitair hoofddocent, Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen, VU Amsterdam

12u00:

Lunch

Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd.

17u00: Einde

__________________________________________

16u30: Een ethische beschouwing over oorsprong en
gebruik van geweld:
Prof. dr. René Focqué, Katholieke Universiteit
Leuven

Adres:_____________________________________

3) De politieambtenaar als deskundige (opleiding/instructies)
Moderator: Paul Spaens (Adj. Secretaris, Vaste Commissie Lokale Politie)
Animatoren: Fons Martens (Hoofd Cel Geweldsbeheersing, PZ Antwerpen),
Marc Bloeyaert (Directeur West-Vlaamse Politieschool)
Verslaggever: Bart Vangeebergen

16u00: Verslag van de workshops

Organisatie/PZ: _____________________________

2) De politieambtenaar als slachtoffer van geweld
Moderator: Ben Engelen (Korpspsycholoog, PZ Antwerpen)
Animatoren: Jessica Ginsberg (Stressteam Federale Politie), Wim D’Haese
(Jeugd en Sociale Dienst, PZ Leuven)
Verslaggever: Greet De Schrijver

15u30: Koffiepauze

Functie: ___________________________________

1) De politieambtenaar als pleger van geweld(smisbruik)
Moderator: Eddie Hendrickx (HCP, Korpschef PZ Geel/Laakdal/Meerhout)
Animatoren: Ben Theunis (Subst. Procureur des Konings, Parket Antwerpen)
Guido Van Wymersch (Adj. Inspecteur-generaal Algemene Inspectie)
Verslaggever: Jorn Bronselaer

Naam:_____________________________________

13u30: WORKSHOPS

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.

Het wettelijke kader inzake geweldgebruik
Prof. dr. Frank Hutsebaut en dr. Franky Goossens, wetenschappelijk medewerker, Katholieke Universiteit Leuven

3) De politieambtenaar als deskundige (opleiding/instructies)

9u10:

SCHRIFTELIJKE ANNULATIES worden aanvaard tot 1 week voor
de aanvang van de studiedag (d.i. uiterlijk 14/06/06)

Verwelkoming door de dagvoorzitter

E-mail: ____________________________________

9u00:

2) De politieambtenaar als slachtoffer van geweld

Ontvangst van de deelnemers - koffie

Telefoon/fax: _______________________________

8u30:

Mijn voorkeur gaat uit naar volgende workshop:
1) De politieambtenaar als pleger van geweld(smisbruik)

Dagvoorzitter: Prof. dr. Frank Hutsebaut, Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven

Inschrijvingsprijs: 80 euro per persoon (inclusief boek)
Betaling: na ontvangst van de factuur
FACTURATIEGEGEVENS: _______________________
_____________________________________________
Inschrijving in het kader van deelnamepakket op naam
van: ______________________________________
Datum en handtekening:

Voormiddag

Op 21 juni 2006 organiseert het Centrum voor
Politiestudies een studiedag rond politie en het gebruik van geweld.
Het thema politie en het gebruik van geweld kent meerdere
dimensies. Langs de ene kant is elke politieambtenaar ter gelegenheid van het vervullen van zijn opdrachten van bestuurlijke of
gerechtelijke aard – mits naleving van de voorwaarden van wettigheid
van zijn optreden, subsidiariteit en proportionaliteit – gerechtigd om
geweld te gebruiken. Langs de andere kant zijn politieambtenaren
ook veelvuldig het voorwerp van geweldgebruik door de burger. Eén
en ander dient tenslotte gesitueerd te worden in een
maatschappelijke context die gekenmerkt wordt door een escalerende
angst voor allerhande terrorisme- en andere dreigingen.
De regelgeving met betrekking tot het gebruik van geweld zoals deze
terug te vinden is in de Wet op het Politieambt, gaande van het
gebruik van dwangmiddelen in het algemeen tot het vuurwapengebruik in het bijzonder, was bedoeld als een poging om tot grotere
rechtszekerheid te komen voor zowel de burger als voor de politieambtenaar zelf. Vraag is echter of deze bepalingen voldoende
duidelijk zijn in hun concrete operationaliseringsmogelijkheden.
Vastgesteld wordt dat het aantal klachten over geweldgebruik door en
tegen de politie in stijgende lijn gaat.
Op deze studiedag wensen we een stand van zaken op te maken met
betrekking tot de problematiek van geweldgebruik door en tegen de
politie, één en ander te evalueren en mogelijke oplossingen aan te
reiken voor eventuele knelpunten. Vragen die aan bod zullen komen
zijn onder meer: welke zijn de (wettelijke) beginselen die het
geweldgebruik door de politieambtenaar (moeten) beheersen, hoe
worden bijvoorbeeld de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit
toegepast in de concrete politionele praktijk, op welke wijze wordt er
in de opleiding omgesprongen met geweldsbeheersing, hoe omgaan
met klachten over politioneel geweldgebruik, op welke wijze kan de
politie (beter) beschermd worden tegen geweldgebruik door de burger
en hoe worden politieambtenaren die betrokken zijn bij
geweldsincidenten of slachtoffer zijn van geweld, opgevangen,…

Coördinatie en voorbereiding
Prof. dr. Frank Hutsebaut, Katholieke Universiteit Leuven
Dr. Sofie De Kimpe, Universiteit Gent
Prof. dr. Henk Elffers, Universiteit Antwerpen
Eddie Hendrickx, HCP, Korpschef PZ Geel/Laakdal/Meerhout

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 krijgen in het najaar een exemplaar van het
betreffende themanummer van het CPS (Uitg. Politeia) .
Voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel
van de griffies en de parketten werd een aanvraag ingediend voor
de tenlasteneming van het inschrijvingsgeld door de FOD Justitie
(Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie).
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
op de inschrijvingsstrook. Vergeet hierbij niet uw keuze van
workshop en uw facturatiegegevens te vermelden. De inschrijving
wordt aan alle deelnemers per e-mail bevestigd.
Bereikbaarheid:
Met het openbaar vervoer: volg de promenade bij het buitenkomen
van het bus– of treinstation links.
Met de auto: routebeschrijving: zie plannetje in bijlage. De parking
onder het provinciehuis is beperkt. Parkeer uw wagen bij voorkeur
in de ondergrondse parking van het station.

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

Politie en het gebruik
van geweld
STUDIEDAG
woensdag 21 juni 2006
Centrum voor Politiestudies vzw

Locatie:
PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRABANT
Provincieplein 1
3010 Leuven

