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Poliscenter (RAC), Brussel 

PROGRAMMA VOORMIDDAG 

Tijdens deze studiedag wensen we de structuur van ons Belgisch federaal politiebestel, met een federale component en zonale 
korpsen te vergelijken met het politiebestel in andere federale staten. In de aanloop naar de federale verkiezingen van 2019 
organiseert het CPS deze studiedag, in goed overleg tussen de federale en lokale politie. 

We willen nagaan of ons huidig politiebestel (nog) congruent is met het huidige staatsbestel en nog even actueel is als in 1998 
via de Octopuswet afgekondigd. 

In de loop van de voormiddag zullen enkele experten uit Zwitserland (Olivier Ribaux, Université de Lausanne), Schotland (Nick 
Fyfe, Dundee University) en Duitsland (Bundeskriminalamt) hun kijk geven op onderstaande vragen: 

• In welke mate heeft de veiligheidssituaties van de laatste jaren een invloed gehad op de werking en eventueel op de struc-
tuur van de politie? Is er door de terroristische aanslagen en migratiecrisis een meer repressief optreden van de politiedien-
sten?  

• Hoe kunnen in een federale staat de veiligheidsbehoeften van de federale overheid worden verzoend met die van de lokale 
overheid?  

• Welke mechanismen bestaan er om een duidelijke, niet overlappende taakverdeling te verkrijgen tussen lokale en federale 
politie? Hoe kan de samenwerking het best worden georganiseerd? 

• Welke instrumenten zijn er nodig om binnen een federale staat de informatiedoorstroming tussen de verschillende veilig-
heidsdiensten en zelfs binnen de veiligheidsdiensten optimaal te organiseren? 

• Welke elementen hebben een invloed op de grootte van een autonoom politiekorps? Welke politietaken gebeuren beter on-
der de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten en welke beter onder die van de federale overheid? 

 

Na de lunch, in de namiddag, wensen we te reflecteren op de voormiddag.  

Cathy Berx zal een samenvatting geven van de huidige Belgische situatie. 

Daarna zal Paul de Hert een aantal scenario’s voor de toekomst schetsen (mogelijkheden, haalbaarheid, weerstanden). Het 
gaat hier niet om een technisch-politiële insteek, maar een reflecteren vanuit ons staatsbestel naar het politiebestel. Wat zijn 
potentiële uitkomsten en beleidsmatige oplossingen? 

Op het einde van de studiedag krijgt het publiek de gelegenheid vragen te stellen aan de sprekers. 

Dagvoorzitter: Professor Dirk Van Daele, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie en voorzitter CPS 

Centre for Policing and Security 

09.00u  Ontvangst met koffie en thee 

09.30u Verwelkoming  

Prof. Dirk Van Daele, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en voorzitter CPS 

09.35u ‘Setting the scene’ – Het Belgische politiebestel: pijnpunten en aanzet tot reflectie  

Prof. Dirk Van Daele, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en voorzitter CPS 

09.55u   De situatie in Zwitserland 

Prof. Olivier Ribaux, Université de Lausanne, Ecole des Sciences Criminelles  

10.30u De situatie in Schotland 

Prof. Nick Fyfe,  Decaan, University of Dundee, Faculty of Social Sciences 

11.05u  Pauze met koffie en thee 

11.35u De situatie in Duitsland 

Marc Schmitz, Head of Unit ST21, central unit for international politically motivated criminality, Bundeskriminalamt  

12.15u Walking lunch 

 



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 a.u.b. het correcte e-mailadres 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: http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=435. 

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

Leden rechterlijke orde: Het inschrijvingsgeld wordt ten laste genomen door het IGO  

(ref. TEC-E19043) op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. 

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: GEBABEBB 
 

 

WERKGROEP 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

PROGRAMMA NAMIDDAG 

DOELGROEPEN 
Politie (korpschef, personeelsdiensten, leidinggevenden), lokale besturen (VVSG), brandweer,  
academici (criminologen, bestuurskundigen, sociologen, politicologen,…), studenten, private veiligheid, 
overheden, magistraten, …  

Paul Ponsaers, Stanny De Vlieger, Dirk Allaerts, Dirk Van Daele, Nathalie Roegiers  

13.30u De Belgische situatie  

Prof. Cathy Berx, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten en Gouverneur van de provincie Antwerpen 

14.20u Scenario’s voor de toekomst 

Prof. Paul de Hert, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie 

15.00u Vragen van het publiek aan de sprekers 

15.30u Afsluiting door de dagvoorzitter 

15.40u Netwerkdrink 

LOCATIE 

Poliscenter (RAC), Koningsstraat 202A, 1000 Brussel 

Ingang via de esplanade aan de achterzijde van het gebouw.  

Zeer goede bereikbaarheid met openbaar vervoer: Brussel-Centraal en -Noord, metro, trams en bussen op wandelafstand.  

Parkeren: dichtstbijzijnde openbare parkings: Interparking Botanique Saint-Jean en Q-Park Pacheco.  

Uitgebreide bereikbaarheidsinfo en plannetje: zie http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=435  


