Seminarie: “Wat als… er geen federale
of lokale politie meer was?”
Centre for Policing and Security

Dinsdag, 28 maart 2017
Zuiderpershuis, Antwerpen

De lokale en de federale politie werd in 1998 in het leven geroepen vanuit de nood aan één geïntegreerde politiedienst,
aangestuurd op twee bestuursniveaus, een lokaal en een federaal. De aanslagen op 22 maart 2016 deden het politielandschap, en het veiligheidslandschap in het algemeen, op haar grondvesten daveren. Dergelijke crisissen drijven
politici en politionele beleidsmakers veelal tot de nood om het politielandschap te hertekenen. In tijden waar angst door
terrorismedreiging en/of radicaal geweld zegevieren, leidt dit bovendien vaak tot centralisatie van het politiebestel. In die
zin, gaan in de ‘Parlementaire Onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen’ stemmen op tot hervorming van het
Belgische politielandschap.
Eén jaar na de aanslagen stellen we ons de vraag waar het naartoe gaat met ons Belgisch politiebestel. Waarom werd
onze geïntegreerde politiestructuur destijds in het leven geroepen? Is er nood aan bijsturing? Dirk Van Nuffel, korpschef
PZ Brugge en ‘mede-auteur’ van de Wet op de Geïntegreerde Politie in 1998. Wat zijn de ervaringen in Nederland met de
‘opschaling’ van het Nederlandse politiebestel? Jan Terpstra hoogleraar uit Nijmegen vertelt over zijn ervaring en expertise met het Nederlandse Politiebestel. Tot slot stellen we de vraag aan politici: hoe kijken de verschillende politieke
partijen naar de toekomst van ons Belgisch politiebestel? Ze krijgen daarbij een voorzet van een ervaren korpschef Kurt
Tirez PZ AMOW, en een kritische politieke reflectie van een burgemeester uit Nederland.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Prof. dr. Sofie de Kimpe, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
9u30:

Ontvangst met koffie en thee

10:00

Verwelkoming door de dagvoorzitter
Prof. dr. Sofie de Kimpe, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society, Vrije Universiteit Brussel

10:05

Opening van seminarie
Serge Muyters, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Antwerpen

10:15

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk
Prof. dr. Ir. Jan Terpstra, Hoogleraar Radboud Universiteit, Nederland

11:00

Koffiepauze

11:15

Waarom België in 1998 de lokale politie heeft herontdekt en de federale heeft uitgevonden?
Dirk Van Nuffel, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Brugge

12:00

Walking Lunch

13:15

Voorstel voor een hedendaagse politie
Kurt Tirez, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW

13:45

Debat met politici uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken
o.l.v. Jeroen De Preter, Journalist Knack (gevraagd)
Inleiding tot het debat door Jan Lonink, burgemeester van de stad Terneuzen, Nederland
Stefaan Van Hecke, Veiligheidspecialist GROEN
Koenraad De Groote, Veiligheidspecialist N-VA (gevraagd)
Tom Meeuws, Veiligheidspecialist SPa Antwerpen
Franky Demon, Veiligheidspecialist CD&V
Katja Gabriëls, Veiligheidspecialist Open VLD

15:00

Debat met de zaal

15:30

Hoe geïntegreerd denkt de parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen?
Prof. dr. Dirk Van Daele, KU Leuven, Expert in de Commissie “Aanslagen” en Voorzitter CPS

16:00

Netwerkdrink

LOCATIE: ZUIDERPERSHUIS VZW
Timmerwerfstraat 4, 2000 Antwerpen
Het Zuiderpershuis bevindt zich op de Gedempte Zuiderdokken, op hoek van de Waalsekaai en de Timmerwerfstraat.
Dat is op wandelafstand van de Groenplaats en het historisch centrum. Wie met de fiets komt, kan bijvoorbeeld uitwaaien op het fietspad aan de Scheldekaaien. Fietsknooppunt 59 van Fietsnet ligt om de hoek.
De locatie op het Antwerpse Zuid is vlot te bereiken met het openbaar vervoer:
•

vanuit station Antwerpen-Centraal neem je premetro 3 / 5 / 9 / 15 richting Groenplaats of bus 1 richting
Hemiksem / 13 richting Polderstad tot de halte Montigny,

•

vanuit station Antwerpen-Berchem stap je op bus 30 richting Zuid tot aan de halte Waterpoort,

•

langs station Antwerpen-Zuid passeren zowel tram 4 als bussen 180-183 / 291 / 295 richting centrum en
stap je uit aan halte Museum (KMSKA).

Op de Gedempte Zuiderdokken voor het Zuiderpershuis is er ruimschoots parkeergelegenheid. Hier betaal je enkel
wanneer je geparkeerd staat langs een voetpad. Staat alles vol? Meer gratis parkeergelegenheid vind je op de Scheldekaaien langs de Cockerillkaai en de Sint-Michielskaai.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN
DOELGROEPEN Leidinggevenden van de lokale politie, beleidsmakers die begaan zijn met de structuur van het Belgische politielandschap (Burgemeesters, Gouverneurs, Directeurs federale politie, parlementsleden,
beleidsmakers Justitie (leden van het college van Procureurs-generaal, Procureurs des Konings, e.a.
leden parket) en leden van de lokale en federale politie

WERKGROEP

Studielijn lokale politie van het CPS: Sofie De Kimpe, Yasmine Vanavermaete, Eddy Van Daele, Kurt
Tirez, Steve Margodt, Steve Provost, Delphine Schelpe

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: De tenlasteneming van het inschrijvingsgeld werd aangevraagd bij het IGO

PRIJS EN INSCHRIJVING
Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de walking lunch
(warme en koude hapjes), de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat
u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: 30 € per persoon, groepen studenten 25 € per persoon.
Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd).
Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot
uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor
de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld
verschuldigd.
Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=369.

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be
Website: www.policingandsecurity.be
Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB
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