
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Publiek/privaat: samen 

voor meer veiligheid? 
 

Donderdag, 30 maart 2017  
Vergadercentrum De Stroming, Antwerpen 

De politie trekt zich terug op haar kerntaken maar zoekt nog uit welke dat dan wel mogen zijn. 

Intussen maken de beveiligingsmaatschappijen zich op om het vrijgekomen policing-domein over te nemen.  

Kan dat zo maar, onder welke voorwaarden en wie voert dan de regie over het geïntegreerd veiligheidsgebeuren? 

Hoe we er ook tegenover staan, de politie is duidelijk niet in staat om nog alle beveiligings- en opsporingsopdrach-
ten zelf of zelfstandig uit te voeren. Samenwerking met de beveiligingssector wordt dus een noodzaak die dan ook 

optimaal moet ingevuld worden. 

De nieuwe wet op de private beveiliging biedt hierbij voor beiden een nieuw kader waarbinnen de samenwerking 

vorm kan krijgen en  waardoor de politie zich beter zal kunnen concentreren op haar bewuste kerntaken. 

Ook  andere wetgevingen spelen echter een belangrijke rol bij het uitrollen van deze bijzondere publiek-private 

samenwerking. Denken we maar aan de camerawetgeving, de dronewetgeving, de wet op de privacy en op het 
beroepsgeheim en nog meer. 

Op deze studiedag willen we dit kader schetsen en bespreken, voorbeelden geven van succesvolle en minder  

succesvolle samenwerkingen en praktijkgevallen uitwerken, op basis van de nieuwe wetgevingen.  

PROGRAMMA VOORMIDDAG 

Dagvoorzitter:  Dr. Dominique Boels, Postdoctoraal onderzoekster FWO, Vakgroep Criminologie,  

Strafrecht & Sociaal Recht, UGent 

8u45:  Ontvangst met koffie en thee 

9u15:  Verwelkoming door de dagvoorzitter 

Dr. Dominique Boels, Postdoctoraal onderzoekster FWO, Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal 
Recht, UGent 

09u30:  Plural Policing : hinkt België achterop ?   
Evelien De Pauw, Assistent, Onderzoeksgroep Governing & Policing Security (GAPS), Faculteit Economie, 

UGent 

09u50:  Welke opportuniteiten creëert de nieuwe Wet op de Private Veiligheid ?  

Bert Hosser, Directie Private Veiligheid, Alg. Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken 

10u30:  Is veiligheid nog steeds een monopolie van mijn politie ?   
Wim Dries, Burgemeester Genk en Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG   

11u10:  Koffiepauze 

11u30:  Voorbeeld uit de praktijk: Privatisering van politiesteundiensten  
Neil Rhodes, Chief Constable, Lincolnshire Police (UK)  

12u45: Broodjeslunch 

LOCATIE: Antwerpen, Vergadercentrum de Stroming 

Postadres: Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 

Met het openbaar vervoer: Vanuit het station Antwerpen-centraal wandelt u op 20 minuten naar De Stroming. In de 

Nationalestraat rijden verschillende trams en bussen.  

Met de auto: Ongelimiteerde gratis parking op de Waalse en Vlaamse kaai, gelegen op 5 minuten De Stroming. Er 

zijn 6 betaalparkings in de buurt. De parking van De Stroming is overdag niet open voor het publiek. 



Centre for Policing and Security 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, 

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: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen 

studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.  

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=371 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

Leden rechterlijke orde: Een aanvraag wordt ingediend bij het IGO. 

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 
 

 

WERKGROEP 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

PROGRAMMA NAMIDDAG 

 

DOELGROEPEN Politie, private beveiligingsmaatschappijen, lokale besturen (VVSG), preventiesector, brandweer,  

gemeentelijke preventieambtenaren, magistraten, academici, studenten criminologie en veiligheids-

wetenschappen ,… 

Fernand Hollevoet, Evelien De Pauw, Chris Bombeke, Peter Verpoort, Alain Duchatelet, Nathalie Roegiers 

13u30: Paneldebat rond drie nieuwe wettelijke opportuniteiten:    

Vaste panelleden: Evelien De Pauw, UGent en Luc Maes, Arrondissementscommissaris Antwerpen 

• Bewaking van perimeters en visioneren van camerabeelden     

Veerle Dhondt, Directeur Operaties Politiezone Gent en Fernand Hollevoet, Senior Advisor G4S Belgium 

• Inzet van technische apparatuur door derden en financiering: case E3-Prijs Harelbeke 

Jean-Louis Dalle, Korpschef politiezone Gavers ism INNOS vzw, Chris Bombeke, Directeur Risk Compliance 

& Quality Belux, Securitas Belgium ism INNOS vzw en Karel Gregoire Commercieel Directeur Financiële 
Lease Belfius Lease   

• Bewaking van kritische infrastructuur: Case: NATO (onder voorbehoud) 

Christian Wouters, Commissaris Politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene, Peter Verpoort, Division Manager 
Seris-Security 

15u45:  Slottoespraak: visie op veiligheid 2025  

Jan Jambon, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (gevraagd) 

16u15:  Afsluiting  

Dominique Boels en Evelien De Pauw  

16u25: Einde - Netwerkdrink  


