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CPS scriptieprijs 2015-2016 – uitreiking 09 november 2017 om 12u45 

Studiedag 'De crowd onder controle? Tools voor een veilig evenementenbeheer” 

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding  Poverstraat 75, 1731 Asse (PIVO) 

 

Geachte aanwezigen 

Het is mij een genoegen om als voorzitter van de selectiejury vandaag de jaarlijkse prijs van 

het Centre for Policing and Security voor de beste scriptie te mogen uitreiken.  

De CPS scriptieprijs werd in het leven geroepen als extra initiatief om het maatschappelijk 

debat over veiligheid te verrijken en te verdiepen. We zijn ondertussen toe aan de zesde 

editie.  

Voor het academiejaar 2015-2016 ontvingen we 9 inzendingen die voldeden aan de 

voorwaarden. De selectieprocedure die leidt tot de toekenning van de prijs is gebaseerd op 

onafhankelijkheid, deskundigheid en anonimiteit en wordt uitvoerig beschreven op de 

website van het CPS.  

Het lijkt mij belangrijk aan te stippen dat in eerste instantie de inzendingen in de eigen 

onderwijsinstelling een onderscheiding moeten behaald hebben. Op basis van de lezing van 

de samenvatting door leden van de selectiecommissie werden 5 werken genomineerd. Deze 

selectiecommissie is samengesteld uit beoordelaars die bekend zijn met de problematiek. 

Het zijn vertegenwoordigers van zowel de academische wereld, het veiligheidsonderwijs als 

de domein specifieke sector. 

In willekeurige volgorde werden deze 5 scripties genomineerd: 

De invloed van ‘het belang van het kind’ bij de straftoemeting van volwassen daders 

Silke Verspecht 

Kinderen zien als rechtssubjecten is een vrij recent inzicht. De scriptie is een reflectie 

op de factoren die een rol kunnen spelen bij de straftoemeting, meer bepaald in 

welke mate rechters rekening houden met de positie van kinderen wanneer zij 

ouders een straf opleggen. De auteur bestudeert de problematiek tegen de 

achtergrond van de principes van het Internationaal verdrag inzake de rechten van 

het kind.  

Buurten waar men zich onveiliger voelt dan zou moeten en vice versa 

Marlou Teerlink 

De auteur vertrekt van de vaststelling dat er buurten zijn waar burgers zich onveiliger 

voelen dan geregistreerde cijfers aangeven maar dat ook omgekeerd er buurten zijn 

waar burgers zich veiliger voelen dan wordt geïndiceerd. Via doorgedreven 

kwantitatief onderzoek wordt gezocht naar verklarende factoren en antwoord 

gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Met welke omgevingskenmerken hangt de 
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discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in Amsterdamse buurten 

samen?’ 

De Belgische regeling betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij 

interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM 

Roel Verheyden 

Niettegenstaande België geen probleemland is m.b.t. onwettig politioneel 

geweldgebruik doen er zich toch incidenten voor tijdens politionele interventies en 

detenties. Legitiem geweldgebruik is aan strikte voorwaarden onderworpen. Zowel 

de preventie als de sanctionering van politioneel geweldsgebruik worden kritisch 

bestudeerd in relatie tot de nationale en internationale regelgeving, met eveneens 

aandacht voor de rol van externe, onafhankelijke controleorganen.  

Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject 

Sarah Holbrouck 

Deze inzending zoomt in op de maatschappelijke discussie m.b.t. de detentie als 

modaliteit van strafuitvoering. Gezocht wordt naar de condities voor het  realiseren 

van locaties voor kleinschalige detentiehuizen in functie van een duurzame 

strafuitvoering waarin kleinschaligheid, differentiatie en maatschappelijke integratie 

centraal staan. Hierdoor wordt gemikt op de bevordering van de resocialisatie van 

gedetineerden en het terugdringen van de recidivecijfers. 

Suicide bij de Politie 

Ine Rotsaert 

Suïcide komt relatief méér voor bij de politie dan in de brede samenleving. Een 

andere vaststelling is dat het psychosociaal welzijn van politiemensen van groot 

belang is voor het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening  aan de burger. 

De auteur van deze scriptie plaatst het fenomeen en de cijfers in hun context. Er 

wordt gezocht naar verklarende factoren en wat er binnen de politieorganisatie 

bestaat aan preventie en opvang voor de doelgroep. 

De samenvattingen van deze genomineerde inzendingen worden in een raadpleegbare 

databank van de uitgeverij Maklu opgenomen. 

Voornoemde genomineerde werken werden vervolgens voorgelegd aan de selectiejury. Hun 

beoordeling gebeurde op basis van de volledige lezing van de scriptie. De jury hanteerde 

dezelfde evaluatiecriteria als de selectiecommissie en stelde vast dat alle scripties hun 

nominatie verdienden. 

Naast de inhoudelijke kwaliteit van de inzending werd eveneens rekening gehouden met de 

geschiktheid van de scriptie om te dienen als publicatie, het bereiken van de specifieke 

doelgroepen van het CPS, de geschiktheid van het onderwerp voor een studiedag of reflexie-

moment, de aanwendbaarheid voor sensibilisering, opleiding, enzovoort.  

Slechts één werk kan echter de titel van winnaar van de CPS prijs in de wacht slepen. 



3 
 

 

De beoordeling van de jury leidde uiteindelijk tot de aanduiding van de winnaar van de 

scriptieprijs 2015-2016 en dit is:  

Roel Verheyden 

Het betreft een masterproef neergelegd door tot het behalen van  de graad van 

Master in de Rechten, gerealiseerd aan de KULeuven. Academiejaar 2015-2016. 

Promotor : Prof. dr. P. Lemmens, met als titel: 

De Belgische regeling betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren 

bij interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM. 

Een korte toelichting: 

Gelet op de gewijzigde huidige maatschappelijke context is er in de samenleving en bij de 

veiligheidsactoren een toenemende bezorgdheid om het geweld dat door (maar ook tegen) 

de politie wordt gebruikt. In het licht van de quasi monopolie positie van de politie inzake 

het gebruik van geweld, is een kritische reflectie een noodzakelijke en permanente 

bezorgdheid. 

De masterproef biedt een zeer volledige weergave van de huidige discussies rond het 

gebruik van geweld door politie, met inbegrip van de meest recente visies van de 

controlerende instanties. De bijdrage kenmerkt zich door een belangrijke juridische 

onderbouwing en relevante actuele bronnen.     

De auteur schetst op een overzichtelijke wijze de lacunes in het domein van preventie en 

sanctionering van het gebruik van geweld en reikt verbetervoorstellen aan om hieraan te 

remediëren. Deze voorstellen hebben onder meer betrekking op de aandacht voor de 

problematiek binnen de opleiding van politieambtenaren, de identificatie na 

geweldsincidenten, de onafhankelijkheid van toezichtorganen en de verscherping van de 

toepassing van de sanctiemechanismen.    

De winnaar ontvangt een geldprijs van 500 euro én het eindwerk wordt een publicatie van 

de uitgeverij MAKLU. Het ligt hier voor ons en wordt vandaag aan de sprekers en 

medewerkers van deze studiedag meegegeven, alsook aan de juryleden van de CPS-prijs. We 

danken hierbij van harte onze sponsors, uitgeverij Maklu en Securitas België. 

Proficiat aan de winnaar maar ook onze waardering voor de scripties van de genomineerden 

en alle inzendingen want uiteindelijk heeft u zich allen onderscheiden.  

Ik hou er aan nadrukkelijk iedereen te bedanken die actief bijgedragen heeft tot de selectie 

en de totstandkoming van deze scriptieprijs.  

Het is mij een genoegen de scriptieprijs nu te overhandigen.  

 

Herman Balthazar 

Voorzitter van de jury van de CPS-scriptieprijs 

09.11.2017 


