
Studiedag: 

Financieel management bij de  

lokale politie 

 

Dinsdag, 24 april 2007 

Auditorium De Ligne, Brussel 

Tot op heden ging er bij de politiehervorming veel belangstelling naar de organisatie van de geïn-
tegreerde politie. De blauwdruk en rooddruk kregen veel aandacht. Het financieel management 
werd echter jaren stiefmoederlijk behandeld. Nochtans is het van doorslaggevend belang. De toe-
bedeling van financiële middelen, de efficiënte en effectieve aanwending ervan en de controle 
erop zijn na de hervorming de kern van financieel management. De verantwoordelijkheden van de 
korpschef, de adviserende en beherende rol van de bijzonder rekenplichtige, de (alternatieve) 
dotaties, de afstemming van de (meerjarige) beleidscyclus op de (meerjarige) financiële cyclus, 
budgethouderschap, enz. zijn items die meer dan ooit actueel zijn geworden. Tijd dus om hierover 
een studiedag te organiseren. Het doelpubliek zijn vooral de korpschefs, de beleidsmedewerkers, 
financieel en logistiek verantwoordelijken en niet te vergeten de  bijzonder rekenplichtigen van de 
politiezones. 

Centrum voor Politiestudies vzw 

 

Programma Dagvoorzitter: Mark Crispel, Hoofdcommissaris - Korpschef, Politiezone Sint-Pieters-Leeuw 
 
Ontvangst van de deelnemers - koffie 
 
Verwelkoming door de dagvoorzitter 
 
Schets van het algemene kader 
De heer Johan De Cooman, Vennoot-Bestuurder BDO 
 
Zienswijze van een bestuurder: wanneer is een politiezone succesvol? 
De heer Jef Gabriëls, Burgemeester van Genk 
 
Een politiebegroting zonder een financieel beleidsplan? 
Mevrouw Antoinette Vanden Bossche, Hoofdcommissaris-Korpschef, Politiezone Meetjesland-Centrum 
 
Koffiepauze 
 
Beleidsplanning in gemeenten en OCMW's: de koppeling van inhoud en centen. Theorie en praktijk. 
De heer Jan Leroy, Stafmedewerker Gemeente- en OCMW-Financiën, VVSG 
De heer Bart Kaesemans, Sectormanager Socio-culturele Diensten, Stad Vilvoorde 
De heer Ronny Gabriëls, Eerste Adviseur Coördinator, Cipal 
 
Verschillenanalyse als verklarings- en verantwoordingsmethode  
De heer Eric Verheyden, Senior Manager, Accountant, Deloitte Fiduciaire 
 
Broodjeslunch 
 
Het Individueel financieel profiel van de politiezones  
De heer Thibaut Stevens, Segmentmanager Gemeenten en Provincies, Dexia 
 
Financieel management vertaald naar procesmodellen: waarom en hoe?  
Anne Depoorter, Stadsontvanger Geel en bijzondere rekenplichtige Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 
  
Interne Controle - Interne Audit: de toepassing en toepasbaarheid van New Public Management Principles in 
het beheer van de politiezones 
Mevrouw Patsy Slabbaert, Bijzonder Rekenplichtige Politiezone Brussel-Noord 
 
Round-up 
De heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken (gevraagd) 
 
"No Time Management: zijn er meer dan 24 u in één dag ?"  
De heer Roel van de Wiele, Senior Partner Atlas Business Training  
 
Drankje 

Voormiddag 
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14u35 
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Namiddag 



Praktische inlichtingen Prijs: Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten 

van de broodjeslunch, de koffiepauzes en de publicatie inbegrepen. 
 

Groepen studenten (hogescholen, universiteiten, politiescholen) van minimum 10 personen kun-

nen deelnemen aan de studiedag tegen het verlaagde tarief van 20 euro per persoon (zonder 

boek). 
 

Publicatie: De deelnemers ontvangen een exemplaar van het betreffende Cahier Politiestudies 

(Uitg. Politeia).  
 

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier 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 facturatiegegevens te vermelden. De inschrijving 

wordt aan alle deelnemers per e-mail bevestigd.   

Inschrijvingsformulier Studiedag 24 april 2007:  

Fax: 09/264.84.98 of email: nathalie.roegiers@ugent.be  
 

Inschrijvingsprijs: 80 euro per persoon (inclusief publicatie) 

Naam: …...………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie: ….…..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisatie: …….……………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emailadres (Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd):  ………………………………………………………………………………………………………

����    Inschrijving in het kader van deelnamepakket op  naam van: …………………………………………………………………………………………….. 

Facturatieadres (Betaling: na ontvangst van de factuur): ………………………..……………………………………………………………………………… 

Annulaties worden aanvaard tot 7 dagen voor aanvang van de studiedag. 

 
Datum en handtekening:  

 
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. 

Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, F. Laurentplein 1, B-9000 Gent 
Tel: 09/264.84.74, fax: 09/264.84.98 
Email: nathalie.roegiers@ugent.be 
Rekeninginformatie: Fortis Bank NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel 
Rekeningnummer: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 
Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over alle andere activiteiten 
van het CPS: www.police.be/cps.  
 

Contactadres 

Info 

Bereikbaarheid  Het auditorium De Ligne bevindt zich aan de achterzijde van de hoofdzetel van de Nationale Bank 

van België 

Auto:  

Betalende parkeergelegenheid in de Cityparking, Pachecolaan 34, 1000 Brussel 

Openbaar vervoer: 

Trein: Centraal station 

Bus: lijn 29-38-60-63-65-66-71 

Metro: lijn 1 (halte ‘Park’ of ‘Centraal Station’) 

Locatie  Auditorium De Ligne (Dexia Bank) 

De Lignestraat 7(Ingang via Bankstraat), 1000 Brussel 

Coördinatie en  

voorbereiding  

De heer Mark Crispel, HCP-Korpschef Lokale Politie Sint-Pieters-Leeuw 

De heer John Van Erck, HCP-Korpschef Lokale Politie Druivenstreek 

Mevrouw Chris Venken, Federale Politie - CGL 

De heer Chris Vanden Meersschaut, PR & Sponsoring, Dexia 


