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1. STRUCTUUR vzw 
 

1.1 ALGEMENE VERGADERING 
 

Leden van de algemene vergadering van de vzw zijn lid van het CPS. Leden treden vrijwillig toe en 

dragen bij tot de realisatie van de missie op vrijwillige basis. Zij zijn bereid belangeloos op te treden als 

werkende leden. Zij treden toe in persoonlijke naam en vertegenwoordigen geen instellingen, noch 

organisaties of belangengroepen. 

Het CPS huldigt het principe dat de leden ervan zich vrij kunnen uitdrukken. Dit betekent dat zij in 

persoonlijke naam opinies kunnen verwoorden of verdedigen. Alle overige leden dienen hiermee 

respectvol om te gaan. Anders gezegd wordt in de schoot van het CPS geen rekening gehouden met 

hiërarchische verhoudingen die erbuiten mogelijkerwijs spelen. 

Kortom, het CPS moedigt iedereen die de missie ervan wenst te onderschrijven aan om zich actief in 

te zetten voor de realisatie van deze missie en dit wars van enige hiërarchische geleding waarin men 

zich ook moge bevinden buiten de context van het CPS. 

De rol en functie van de algemene vergadering betreft een algemene “werk”-vergadering, waarbij de 

voorstellen voor de diverse initiatieven initieel worden toegelicht, voorgesteld en goedgekeurd. Hier 

worden tevens de concrete uitvoering van die werkplannen en de inbreng van de leden afgesproken. 

Deze algemene vergadering vervult dus een functie waaruit het daadwerkelijk engagement en de 

betrokkenheid blijkt van de leden bij de werking van de vzw. 

Daarnaast wordt de Algemene Vergadering minstens jaarlijks bijeengeroepen om een aantal 

belangrijke beslissingen te nemen die de wet voor dit orgaan uitdrukkelijk voorbehoudt, o.a. de 

goedkeuring van het budget en van de financiële rekeningen. In de algemene vergadering zetelen 

eveneens vertegenwoordigers van de lokale en federale politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

overheden, private partners en academici. 

1.1.1 Leden dd. 11/04/2019 

 

Allaerts Dirk, Hoofdcommissaris, Federale Politie 

Bauwens Tom,  Adj. Diensthoofd Bestuursgeschillen, Schaarbeek 

Beke Philip, Commissaris, Officier Operaties en Adj. Diensthoofd Federale Wegpolitie Brabant 

Bloeyaert Marc, ere Hoofdcommissaris, Gewezen directeur West-Vlaamse Politieschool 

Bockstaele Marc, Gewezen Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent 

Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Bombeke Chris, Directeur Risk, Compliance & Quality BELUX, Manager Internal Security BELUX, 

Securitas NV 

Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie, DJSOC 

Bruggeman Willy, Hoofdcommissaris, Voorzitter Federale Politieraad, Professor, verbonden aan 

BeNeLux Universitair Centrum  

Brugghemans Bert, Kapitein-Commandant, Brandweer Antwerpen 

Ceuppens Gunter, Beleidsadviseur ‘Veiligheid’, Cel Strategische Ondersteuning (CSO) – Diensten van 

de Voorzitster van het Directiecomité, FOD Binnenlandse Zaken 
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Collier Alain, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas 

Cools Marc, Hoogleraar, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en 

Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zennevallei, VICEVOORZITTER CPS 

D'haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen 

De Bie Bart, Partner, i-Force 

De Fré Dimitri, Rampencoördinator UZ Leuven 

de Hert Paul, Docent Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg 

De Kimpe Sofie, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

De Landsheer Jurgen, Korpschef Politiezone Geraardsbergen-Lierde 

Decuyper Ronny, Directeur Communicatie, Beleid, Telematica, Lokaal Informatiekruispunt en Zonale 

Secretariaat | Politiezone Regio Rhode & Schelde 

Depuydt Leen, Directeur, Alg. directie Crisiscentrum, Noodplanning, FOD Binnenlandse Zaken 

De Pauw Evelien, Doctoraal onderzoeker UGent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, 

Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie 

Antwerpen 

De Waele Maarten, Projectmedewerker Radicalisering, VVSG 

Devroe Elke, Directeur Vlaams Vredesinstituut, Vlaams Parlement 

Dormaels Arne, Senior Researcher, INNOS vzw, VIAS Institute 

Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en 

Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

Hardyns Wim, Docent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 

en Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen 

Hollevoet Fernand 

Huybrechts Peter, Hoofdcommissaris, Adviseur Federale Politie, Algemene Directie van de 

Bestuurlijke Politie (DGA) 

Keersmaekers Hendrik, Legal Affairs Manager, G4S 

Lox Alwin, Hoofdcommissaris-jurist, beleidsadviseur op kabinet van de Commissaris-generaal, 

Federale Politie  

Maesschalck Jeroen, Hoofddocent, Katholieke Universiteit Leuven, Vakgroep Strafrecht, 

Strafvordering en Criminologie 

Mergaerts Lore, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Nieuwkamp Ricardo, Onderzoeker Kenniscentrum, VIAS Institute 

Plasschaert Karen, Commissaris, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur Vlaams-Brabant 

Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht, Sociaal Recht en 

Criminologie 

Philippaerts Jacques, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Lanaken-Maasmechelen 

Reyniers Dominique, Substituut Procureur des Konings, parket Antwerpen  

Saudelli Inès, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

Scharff Patricia, SAT Binnenlandse Zaken 

Schelpe Delphine, Commissaris, Politiezone Brakel 

Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW 

Van Den Broeck Tom, Commissaris-auditor, Dienst Enquêtes, Comité P 

Vandenbogaerde Ellen, Docent Vives Hogeschool Kortrijk 

Vanderhallen Miet, Docent, Onderzoeksgroep Rechtshandhaving Universiteit Antwerpen en 

Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie Universiteit Maastricht 
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Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie, VOORZITTER CPS 

Van Daele Eddy, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Het Houtsche 

Van Duffel Willy, Kwaliteitscoördinator, Pedagogisch adviseur, GIP 

Vanhoyland Peter, Korpschef Politiezone Voer en Dijle 

Van Isterbeek Liesbeth, Directeur-coördinator Federale Politie, CSD Halle-Vilvoorde 

Van Nuffel Dirk, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Brugge 

Vanquekelberghe Clara, Adviseur-criminoloog, ARIEC Antwerpen, Federale politie 

Van Ryckeghem Dominique, Adviseur Beleidsondersteuning Federale Politie,  Alg. Directie van het 

Middelenbeheer en de Informatie (DGR) 

Van Walleghem Pim, Substituut Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel 

Van Wymeersch Ine, Woordvoerder Parket van de Procureur des Konings te Brussel 

Verbist Kelly, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur van Vlaams-Brabant 

Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 

Verpoort Peter, Division manager, Seris Security 

Verwee Isabel, Adviseur, Federale Politie, Alg. Directie van het Middelenbeheer en de Informatie 

(DGR) 

Vissers Jack, Hoofdcommissaris, Vast Lid Comité P 

Vynckier Gerwinde, vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent, Vakgroep 

Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en forensic auditor bij I-Force 

Wauters Eric , adjunct-secretaris Vaste Commissie van de Lokale Politie 

1.1.2 Vergaderingen 

 

Algemene vergadering 11 april 2019 

1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 juni 

2019 
2. Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering 

3. Financiën – jaarrekening 2018 

4. Financiën – stand van zaken Fondsenwerving/structureel partnership 

5. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde (zie 

planningsschema) en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen 

6. Varia 
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1.2 RAAD VAN BESTUUR 
 

Het Centre for Policing & Security heeft een raad van bestuur. Deze vergadert tweemaandelijks en 

bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale en federale politie en andere veiligheids- en 

opsporingsdiensten, hulpdiensten, overheden, private partners én academici. De samenwerking 

tussen deze veiligeheidsdiensten en de academische wereld blijkt dus niet alleen uit de vormgeving en 

de inhoud van de georganiseerde activiteiten maar zij zit reeds in de structuur van het CPS verweven. 

Het komt de raad van bestuur toe de verschillende mandaten van de bestuursleden te definiëren. 

Het CPS werkt middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen. Dit zijn werkdomeinen 

waarrond het CPS wenst te werken. Zo beperkt het CPS zich niet tot louter politiegerelateerde 

problemen en materies maar focust het zich op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruim 

publiek aan te spreken. 

Het gaat om volgende werkdomeinen: 

• Lokale politie 

• Federale politie 

• Lokaal integraal veiligheidsbeleid (LIVB) 

• Bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding 

• Evenementen en crisisbeheer 

• Innovatie, technologie en veiligheid (ITV) 

• Internationale politiële en justitiële samenwerking  

• Politionele bevoegdheden 

• Dagelijks bestuur / financiën en fondsenwerving 

• Dagelijks bestuur / beheer en verslaggeving 

• Dagelijks bestuur / publicaties 

 

De raad van bestuur vergadert 5 à 6 maal per jaar. Het dagelijks bestuur stemt onderling af bij 

dringende zaken. Alle leden in de matrix zijn leden van de raad van bestuur. Het is de bedoeling dat op 

de vergaderingen van de raad van bestuur telkens minstens één van de piloten per studielijn aanwezig 

is. 

Onder de bestuurders worden, naast de voorzitter, maximum twee ondervoorzitters aangewezen en 

twee beleidsondersteunende medewerkers (senior consultants). De bestuurders worden benoemd 

door de algemene vergadering en de mandaten worden binnen de raad verdeeld. De raad van bestuur 

kan voor het behandelen van bepaalde punten om de aanwezigheid verzoeken van externe experten. 

De raad van bestuur coördineert de werking van het centrum en doet voor de concrete uitwerking 

ervan een beroep op de medewerking van leden van de algemene vergadering.  

De agenda van deze raad van bestuur gaat meer in de richting van interne visievorming als 

toetsingskader voor de beoordeling van voorstellen betreffende acties, werkzaamheden zoals 

voorgesteld in de bijeenkomsten van de nieuwe algemene vergadering (die minstens twee keer per 

jaar vergadert). 

De leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd. 
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1.2.1 Leden dd. 11/04/2019 

 

Beke Philip, Commissaris, Officier Operaties en Adj. Diensthoofd Federale Wegpolitie Brabant 

Bloeyaert Marc, gewezen Directeur West-Vlaamse Politieschool (op rust) 

Bockstaele Marc, ere-Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent  

Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Bombeke Chris, Directeur Risk, Compliance & Quality Belux, Manager Internal Security Belux, 

Securitas NV 

Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zennevallei, VICEVOORZITTER CPS 

De Bie Bart, Partner, i-Force 

De Fré Dimitri, Rampencoördinator UZ Leuven 

De Kimpe Sofie, Hoofddocent, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

De Landsheer Jurgen, Korpschef Politiezone Geraardsbergen-Lierde 

De Pauw Evelien, Doctoraal onderzoeker UGent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep 

Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie 

Antwerpen 

De Waele Maarten, Projectmedewerker Radicalisering, VVSG 

Devroe Elke, Directeur Vlaams Vredeshuis, Vlaams Parlement 

Dormaels Senior Researcher, INNOS vzw en VIAS Institute 

Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en 

Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

Hardyns Wim, Docent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en 

Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen 

Hollevoet Fernand 

Mergaerts Lore, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie 

Nieuwkamp Ricardo, Onderzoeker Kenniscentrum, VIAS Institute 

Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en 

Sociaal Recht 

Plasschaert Karen, Commissaris, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur Vlaams-Brabant 

Saudelli Inès, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW 

Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 

Criminologie, VOORZITTER CPS 

Van Daele Eddy, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Het Houtsche 

Vanquekelberghe Clara, Adviseur-criminoloog, ARIEC Antwerpen, Federale politie 

Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 
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1.2.2 Vergaderingen Raad van Bestuur 

 

Raad van Bestuur van 29 januari 2019 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 17 december 2018 

2. Publicatiebeleid 

3. Algemene werking en lopende zaken 

4. Financiën – stand van zaken rekeningen 

5. Financiën: stand van zaken structureel partnership 

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde (zie planningsschema) 

en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen  

7. Varia 

 

Raad van Bestuur van 7 maart 2019 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 29 januari 2019 

2. Publicatiebeleid 

3. Algemene werking en lopende zaken 

4. Financiën – stand van zaken rekeningen 

5. Financiën: stand van zaken structureel partnership 

6. Varia 

 

Raad van Bestuur van 11 april 2019 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 7 maart 2019 

2. Publicatiebeleid 

3. Algemene werking en lopende zaken 

4. Financiën – stand van zaken rekeningen  

5. Financiën: stand van zaken structureel partnership  

6. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde tot en met 2019 (zie 

planningsschema) en toelichting door de piloten van de verschillende studielijnen 

7. Varia 

 

Raad van Bestuur van 26 juni 2019 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 11 april 2019 

2. Financiën – stand van zaken structureel partnership 

3. Vrijwillig ontslag Paul Ponsaers en Elke Devroe 

4. Publicatiebeleid 

5. Algemene werking en lopende zaken 

6. Financiën – stand van zaken rekeningen 

7. Varia 
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Raad van Bestuur van 21 oktober 2019 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 26 juni 2019 

2. Financiën: stand van zaken structureel partnership 

3. Financiën: tussentijds overzicht resultaat voorbije studiedagen 

4. Publicatiebeleid 

5. CPS-scriptieprijs 2018-2019 (9de editie): stand van zaken 

6. Algemene werking en lopende zaken 

7. Activiteiten in chronologische volgorde 

8. Varia 

 

Raad van Bestuur van 14 november 2019 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2019 

2. Publicatiebeleid 

3. Financiën: stand van zaken structureel partnership 

4. Financiën: vooruitblik 2020 

5. CPS-scriptieprijs 2018-2019 (9de editie): stand van zaken 

6. Algemene werking en lopende zaken 

7. Activiteiten in chronologische volgorde 

8. Varia 
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2. WERKING CPS – STUDIELIJNEN 
 

Het CPS werkt middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen of werkdomeinen. Zo 

beperkt het CPS zich niet tot louter politie gerelateerde problemen en materies maar focust het zich 

op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruimer publiek aan te spreken.  

Elke studielijn wordt gepiloteerd door twee personen: een academicus en iemand uit de praktijk. Voor 

elke studielijn wordt een werkgroep samengesteld met experts van binnen en buiten het CPS. Niet alle 

leden van de werkgroep worden betrokken bij alle activiteiten. Dit gebeurt op basis van hun expertise 

en interesse in de betreffende activiteit. 

Elke studielijn is verantwoordelijk voor minstens één activiteit per jaar. Studielijnen kunnen ook samen 

activiteiten uitwerken. Hiervoor wordt dan een werkgroep opgericht met mensen uit beide 

studielijnen. 

 

2.1 LOKALE POLITIE 

De Lokale Politie verzekert binnen het Belgische politiebestel de basispolitiezorg. Zeer concreet 
betekent dit dat zij instaat voor een gedegen wijkwerking, een 24h onthaal, een interventie of 

noodhulpverlening, een politionele slachtofferbejegening, een lokale recherche, verkeer en de 

handhaving van de openbare orde. Op dit ogenblik telt de lokale politie 193 lokale politiezones 

verdeeld over de Vlaamse, Waalse en Brusselse landsgedeelten. Doordat de politiezones 

georganiseerd zijn op niveau van het gemeenten – afhankelijk van de organisatie van de politiezone 

bestaat deze uit één- of meer gemeenten- staat ze dicht bij de gemeenschap, de burger. De lokale 

politie staat in die zin ook in voor een eerstelijnspolitiezorg en doet dit vanuit een 

gemeenschapsgerichte politiezorg. 

Het oogmerk van de studielijn “Lokale politie” bestaat daarom in het uitdenken en ontwerpen van 

organisatiebrede opleidings- en vormingsinitiatieven rond thema’s die de lokale politie aanspreken en 

bezig houden. Hierbij gaan we geen onderwerpen uit de weg. In het aanbod komen zowel thema’s die 

een academische uitdieping vergen, als beleidsvraagstukken, als operationele (dagdagelijkse) 

problemen van het terrein op de kaart. Het doelpubliek is zeer divers, dit wil zeggen over de kaders en 

statuten heen: van agent tot hoofdcommissarissen, van CaLog-personeel tot geüniformeerd 

politieambtenaar, van werkende bij de lokale politie tot geïnteresseerde in de lokale politie. In die zin 
hopen we dat éénieder die werkt in of begaan is met de lokale politiewerking te kunnen prikkelen met 

nieuwe vormen van leren en competentieontwikkeling, zonder daarbij het concept van de klassieke 

studiedagen over boord te gooien. 

Aangezien de lokale politie in nauw contact staat met haar gemeenschap, wensen we in deze studielijn 

nauw samen te werken met de (provinciale) politiescholen, lerende organisaties ingebed in een 

lerende omgeving. 

Samen denken en leren over de lokale politiezorg van vandaag en morgen! 

Piloten 

De Kimpe Sofie, hoofddocent Vrije Universiteit Brussel 

Van Daele Eddy, Korpschef, politiezone Het Houtsche 
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Werkgroep 

Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Federale politie, DGJ 

Camerlynck Devid, Korpschef politiezone Spoorkin 

De Landsheer Jurgen, Korpschef Politiezone Geraardsbergen-Lierde  
Depovere Kris, Korpschef politiezone Kouter 

Margodt Steve, Opleidingsdirecteur, West-Vlaamse Politieschool 

Mertens Siegried, Korpschef politiezone Minos 

Milis Koen, Directeur Vesta 
Provost Steve, Korpschef politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden 

Rotty Yves, Commissaris, Politiezone Brugge 

Schelpe Delphine, waarnemende korpschef politiezone Brakel 

Vandenhole Pascal, Opleidingsdirecteur PAULO 

Vastmans Jacky, Directeur PLOT 

Van Gasse Theo, Commissaris, Directeur Nabijheidspolitie, politiezone Brussel-Noord 

Verwee Isabel, VIAS Institute 

 

2.2 LOKAAL INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID (LIVB) 

Interventies op het vlak van veiligheid zijn complex, niet louter omwille van het feit dat 

onveiligheidsproblemen vaak ongestructureerd zijn – er zijn geen pasklare oplossingen voor handen – 
maar eveneens omdat er heel wat verschillende actoren en beleidsniveaus bij betrokken zijn. De 

afstemmingsproblematiek is in die zin in elk aspect van het veiligheidsbeleid aanwezig. Het lokaal 

veiligheidsbeleid kan worden beschouwd als een plek waar verschillende visies over (on)veiligheid 

elkaar ontmoeten. 

Het uitgangspunt van de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” is dat het onduidelijke concept 

“veiligheid” haar concrete invulling krijgt op het lokale niveau. Het is de ambitie van deze studielijn om 
de discussie over de wijze waarop het begrip “lokaal veiligheidsbeleid” haar invulling krijgt te 

stimuleren. Men zal hiervoor aandacht schenken aan drie topics. Deze zijn: beleidsafstemming, een 

brede invulling van het begrip “veiligheid” en kennismanagement. De studielijn wil zich daarnaast 

toespitsen op de verschillende aspecten van het lokaal veiligheidsbeleid. De verschillende fasen van 

de veiligheidsketen (proactie, preventie, repressie en nazorg) zullen daarbij als een conceptuele 

kapstok worden gebruikt. De ambitie van de studielijn is om de vertaalslag te helpen maken van losse 

informatie tot concrete kennis. Niet alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar ook op 

basis van inzichten die voortvloeien uit de praktijk. 

Met de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” wenst het CPS naast de traditionele 

veiligheidsprofessionals ook actoren uit andere beleidsdomeinen bereiken. Het maatschappelijke 

middenveld alsook de private sector zullen hierbij betrokken worden. 

Piloten 
 
De Waele Maarten, projectmedewerker radicalisering VVSG 

Verfaille Kristof, wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 
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Werkgroep 
 
Devroe Elke, Directeur Vlaams Vredesinstituut 
Bauwens Tom, Adj. Diensthoofd Bestuursgeschillen, Schaarbeek 

Boon Kaat, Arrondissementscommissaris, Vlaams-Brabant 

Bresseleers Tom, Coördinator Integrale Veiligheid, Schoten 

Colle Peter, Criminoloog, Stad Gent 
De Pauw Evelien, Doctoraal onderzoeker, Universiteit Gent 

D’haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef politiezone Haacht 

Nolet Laetitia, Projectmanager, Belgisch Forum voor Preverntie en Veiligheid in de Steden vzw 

Opfergelt Anita, Dienst Grootstedenbeleid, POD Maatschappelijke Integratie 

Plasschaert Karen, Verbindingsambtenaar Gouv. Vlaams-Brabant 

Thomas Pierre, Commissaris, politiezone Gavers 

Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef politiezone AMOW 

Van Besien Didier, Lokaal adviseur, Veiligheid en Preventie 

Van Der Linden Robin, Coördinator Integrale Veiligheid, Brasschaat 

Van Heddeghem Koen, Coördinator en stafmedewerker, Lokale Politie 
Van Queckelberghe Clara, Adviseur-criminoloog, ARIEC Antwerpen, Federale politie 

Verbist Kelly, Verbindingsambtenaar Gouv. Vlaams-Brabant 

Verduyn Tineke, Coördinator Integrale Veiligheid, politiezone RIHO 

Willemse Elke, Coördinator Integrale Veiligheid, Asse 

 

 

2.3 FEDERALE POLITIE 

De Federale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische geïntegreerde politie (wet van 7 

december 1998 op de geïntegreerde politie). De andere pijler is de Lokale Politie. De federale politie 

verzekert de lokale politiezones van gespecialiseerde ondersteuning voor bestuurlijke, gerechtelijke 

en administratieve opdrachten. Voor de bestuurlijke opdrachten biedt de federale politie 
ondersteuning door middel van grenscontroles, wegpolitie, spoorwegpolitie of scheep- en 

luchtvaartpolitie. Federale gerechtelijke politiediensten voeren eigen activiteiten uit, in hoofdzaak met 

het oog op de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, en bieden gespecialiseerde steun en 

opdrachten aan de lokale politie om bovenlokale, of meer complexe vormen van criminaliteit te helpen 

opsporen. Tot slot voorziet de federale politie in de administratieve en logistieke steun en 

vertegenwoordigt ze de Belgische politiediensten in het kader van de internationale 

politiesamenwerking. 

De studielijn “Federale Politie” wil komen tot een brede en gedragen visie voor de federale politie in 

haar geheel, zonder de aansluiting van de lokale politie te vergeten. 

Met de studielijn “Federale Politie” wenst het CPS dan ook voornamelijk de verschillende publieke 

actoren te bereiken, werkzaam in of begaan met “capacity building” in de ruime scope van 

politiewerking en de zorg voor integrale veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de overheid, de 

civiele of private veiligheid, de “first responders”, enz. Daarnaast wordt ook gerekend op de personen 
die actief zijn binnen het onderwijs en de personen die onderzoek doen binnen de domeinen innovatie, 

technologie en veiligheid tot mogelijke doelgroep. 

  



13 

 

Piloten 

De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk directeur, FGP Antwerpen 

Dormaels Arne, Director, VIAS Institute 

Werkgroep 

Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Korpschef politiezone Brakel 

Cloet Barbara, Commissaris Gespecialiseerde diensten, politiezone Schoten 

De Pauw Kristof, Comité P 

Huybrechts Peter, Ops Adviseur DGA, Federale Politie 

Van Isterbeeck Liesbeth, Directeur-coördinator Federale Politie, CSD Halle-Vilvoorde 
Van Wymeersch Ine, Procureur des Konings Halle-Vilvoorde 

Plasschaert Karen, Verbindingsambtenaar Gouv. Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant 

 

2.4 EVENEMENTEN- EN CRISISBEHEER 

Dagelijks vinden overal in België verscheidene evenementen plaats. Gaande van festivals tot 
betogingen en sportwedstrijden kunnen we geconfronteerd worden met allerhande crisissituaties, 

zoals ongelukken, natuurrampen of terroristische aanslagen. Een belangrijk en steeds weerkerend 

aspect bij deze manifestaties of situaties is het waarborgen van de veiligheid. Hierbij spelen de 

zogenaamde “first responders” een vooraanstaande rol. Dit zijn de personen/instanties (brandweer, 

civiele bescherming, MUG, enz.) die de eerste hulp aanbieden en assisteren bij veiligheidsproblemen 

die zich voordoen in het kader van evenementen of crisissituaties. 

Onder evenementen kan elke gebeurtenis, hetzij recreatief van aard (sportwedstrijden, 

muziekfestivals,…), hetzij van openbare orde (manifestaties, bedreigingen,…), groot of klein, met een 

multidisciplinaire impact op de veiligheids- en interventiediensten, worden verstaan. 

Onder crisisbeheer wordt verstaan: het management van elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen 
voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige verstoring van de 

openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van 

personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van 

verscheidene disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te 

beperken. 

De studielijn “Evenementen- en crisisbeheer” voorziet in het aanbieden van zowel praktische als 
wetenschappelijke expertise met betrekking tot alle aspecten die te maken hebben met het 

voorkomen, controleren en afhandelen van evenementen en crisissituaties. 

Met de studielijn “Evenementen- en crisisbeheer” wenst het CPS een verscheidenheid aan 

doelgroepen te bereiken. Het gaat meer bepaald om noodplanningsambtenaren, provinciale en 

federale diensten voor noodplanning en federale gezondheidsinspecteurs. Daarnaast zal worden 

getracht de verscheidene brandweerzones, de lokale politiezones en de steden en gemeenten bij de 

werking van de studielijn te betrekken. Bovendien zullen ook de organisatoren van (muziek)festivals 
en sportwedstrijden benaderd worden. De civiele bescherming alsook Essenscia (koepel SEVESO 

bedrijven) en de logistieke dienstverlening zullen worden aangesproken. 
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Piloten 

Hardyns Wim, Docent, Criminoloog, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent 

De Fré Dimitri, Rampencoördinator, UZ Leuven 

Werkgroep 

Bruelemans Bart, Rampenambtenaar, Antwerpen 

Brugghemans Bert, Kapiteint-Commandant, Brandweer Antwerpen 

Ceuppens Gunter, Beleidsadviseur ‘Veiligheid’, FOD Binnenlandse Zaken 

De Pauw Evelien, Assistent, Doctoral researcher, Ugent 

d’Eer Yves, Noodplanningsambtenaar, Beveren 
Depuydt Leen, Directeur Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Noodplanning 

Devylder Peter, zonecommandant Brandweerzone Vlaamse Ardennen 

D’haese Wim , Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 

D’Hollander Pascal , Verantwoordelijke Security Lokerse feesten, Zaakvoerder P.A.S.-security 

Easton Marleen, Hoofddocent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent 

Haenen Winne, Federaal Gezondheidsinspecteur, Antwerpen 

Huybrechts Peter, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur van Namen 

Ivaneanu Tatiania, CSD Oost-Vlaanderen, dienst noodplanning 

Mertens Peter,  Woordvoerder AD Crisiscentrum 

Nachegaele Evy , noodplanningsambtenaar Merelbeke 
Plasschaert Karen, Verbindingsamtenaar Gouv. Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant 

Roef Ward, Daylight Led Displays 

Spaepen Kris, Adjunct-medisch directeur, HC112 Antwerpen 

Van Mechelen Ilse, Dienst Noodplanning, Provincie Antwerpen 

Vandenbroucke Nils, Docent, VIVES Hogeschool 

Vanhelleputte Dafne, Projectleider, Federaal Kenniscentrum Civiele Veiligheid 

Vanhove Saskia , FDG Noodplanning West-Vlaanderen 

Vermaut Pieter-Michiel, advisor and practitioner at PM Risk•Crisis•Change 

 

2.5 INSPECTIEDIENSTEN EN FRAUDEBESTRIJDING 

In tegenstelling tot reguliere politiediensten richten bijzondere inspectiediensten zich tot een 
bepaalde tak van het bijzonder strafrecht. De omvang en verscheidenheid van deze bijzondere 

wetten is zeer groot en bijgevolg is ook het aantal bijzondere inspectiediensten omvangrijk en 

verscheiden. Ook de bevoegdheden en actiemiddelen van de bijzondere inspectiediensten kennen 

een grote diversiteit. Fraude is zo’n fenomeen dat wordt bestudeert en onderzocht door de 

bijzondere inspectiediensten. Het is een vorm van bedrog waarbij de zaken anders worden 

voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de 

werkelijkheid. Men spreekt ook wel van oplichting. 

Het opzet van de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” bestaat  in het aanbieden van 

zowel praktische als wetenschappelijke expertise en reflectie met betrekking tot alle aspecten die 

zowel de publieke als de private actoren die op de een of andere manier bezig zijn met het 

voorkomen dan wel bestrijden van bijzondere misdrijven of inbreuken en fraude specifiek 

aanbelangen. Daarnaast zal getracht worden (een betere) samenwerking te bekomen tussen de 

verschillende publieke actoren onderling en tussen de private en publieke actoren. Het gevoerde 

regeringsbeleid zal kritisch getoetst worden, alsook zal er gezocht worden naar mogelijkheden tot 
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technologische ondersteuning en innovatie binnen dit werkdomein. De studielijn zal daarbij 

verkennen of er mogelijkheden zijn tot Europese dan wel internationale samenwerking. 

Met de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” wenst het CPS voornamelijk leden van 

bijzondere en private inspectiediensten te bereiken. Leden van de fraude-auditoren IFA en ACFE 

worden ook als doelpubliek beschouwd. Daarnaast zullen ook de financiële rechercheurs van de 

federale en lokale politie benaderd worden. 

Piloten 

De Bie Bart, Partner, i-Force 

Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent 

Werkgroep 

Ackx Rudy, NBB 

Adriaensen Stijn, FAVV 

Bockstaele Marc, Ere-Hoofdcommissaris, FGP Gent 
Bouwen Bert, Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) 

De Meulenaer Stijn, Everest-Law 

De Pauw Evelien, Ugent 

De Wispelaere Frederic, KULeuven, HIVA 

Delbeke Frank, SIOD 

Denolf Johan, ere-hoofdcommissaris, Federale Politie 

Dewolf Veerle, Federale Politie, DJF-CDGFID 

Gillis Dirk, Ugent, Sociaal Recht, IRIS 

Gillis Walter, FAVV 

Gysels Dirk, Douane en Accijnzen (op rust) 
Hoskens Rudy, Voorzitter, Instituut van Forensische Auditoren (IFA) 

Jorens Yves, Ugent, Sociaal Recht, IRIS 

Maus Michel, Ugent 

Meskens Kris, CFI 

Pacolet Jozef, KULeuven,  HIVA 

Ponsaers Paul, Em. Hoogleraar Ugent 

Rottiers Evy, Douane en Accijnzen 

Schoeters Dirk,  FOD Justitie 

Van Avermaet Jean-Paul, Voorzitter, Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) 
Van Looy Ronny, Belgacom – Vertegenwoordiger, Corporate Fraud Investigators Belgium (CFIB) 

Van Mechelen Lotte, NBB 

Verschore Leen, RSZ, Sociaal Inspecteur-Bijzondere Invorderingen 

Vynckier Gerwinde, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent 

 

2.6 INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID (ITV) 

Met de studielijn “Innovatie en Veiligheid” wenst het CPS voornamelijk de verschillende publieke 
actoren te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan de overheid, de civiele veiligheid, de “first 

responders”, enz. Daarnaast wordt ook gerekend op personen die actief zijn binnen het onderwijs en 

de personen die onderzoek doen binnen de domeinen innovatie, technologie en veiligheid tot 
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mogelijke doelgroep. De private bedrijven werkzaam binnen het domein van veiligheid en beveiliging 

(bv. technologie sector, BVBO,…) worden ook als doelgroep aanzien. 

Piloten 

Bombeke Chris, Senior Security Consultant 

Easton Marleen, Hoofddocent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent  

Werkgroep 

Broekaert Tom, Federale Gerechtelijke Brussel DGJ 

De Mets Patrice, FGP Oost-Vlaanderen 

De Pauw Evelien, VIVES/Ugent 

De Vlieger Stanny, Dirjud Federale Politie Antwerpen 

Defoor Rino, Verbindingsambtenaar Gouverneur van West-Vlaanderen 

Driesen Yve, Federale Politie, Cel Innovatie, FGP Limburg 

Desloovere Wim, G4S 

Dormaels Arne, Directeur Safety & Security, VIAS Institute 

Garcia Fabio, Proximus 

Haché Daniel, Astrid 
Hardyns Wim, Ugent 

Hollevoet Fernand, Senior consultant CPS 

Laureys Vanessa, Doctoraatsonderzoeker Ugent 

Maertens Frank, Brandweer Zone Fluvia 

Noël Nick, PZ Rupel 

Philips Leen, Proximus 

Plaetsier Bruno, Defensie 

Rottier Geert, Proximus 

Schelpe Delphine, Korpschef PZ Brakel 

Smet Geert, Korpschef PZ Voorkempen 
Stakenborg Anke, Kabinet CG Federale Politie 

Torfs Maarten, Directeur ICT PZ Antwerpen 

Van Goethem Emma, Studente assistent Marleen Easton Ugent 

Van Haver Joris, PZ Genk 

Vercammen Dimi, DIR Innovatie, Brandweer Vlaanderen/Antwerpen 

Verpoort Peter, Seris 

 

2.7 POLITIONELE BEVOEGDHEDEN 

Deze studielijn richt zich op de transversale benadering van de politionele bevoegdheden met 

aandacht voor verschillende disciplines: criminologie, recht, sociologie en (rechts)psychologie. 

Piloten 

Mergaerts Lore, Wetenschappelijk medewerker, KU Leuven, LINC 

Schellingen Rudi, Commissaris / Hoofd recherche, Politiezone Carma 
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Werkgroep 

Noelanders Sigrid, Gedragsanalist, Federale Politie 

Nieuwkamp Ricardo, Onderzoeker, VIAS Institute 

Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, KU Leuven, LINC – Voorzitter CPS 

Vande Reyde Laura, Juriste PZ MEWI 

Vanderhallen Miet, Docent Universiteit Antwerpen en Maastricht University 

Vranckx Walter, Korpschef PZ Lubbeek 

 

2.8 INTERNATIONALE POLITIËLE EN JUSTITIËLE SAMENWERKING 

Deze studielijn legt zich toe op de internationale dimensie van criminaliteitsbestrijding. Hierbij wordt 

onder meer aandacht besteed aan justitiële samenwerking in strafzaken, operationele bijstand tussen 

politiediensten, informatie-uitwisseling, … 

Internationale samenwerking is een thema dat voor verschillende veiligheidsactoren relevant is en dan 

ook een organisatie-overstijgende benadering verantwoordt. Vanuit dit uitgangspunt richt deze 

studielijn zich op actoren met een diverse professionele achtergrond, met inbegrip van personen 

werkzaam bij justitie, de politie en de douane alsook zij die op dit domein onderzoek voeren. 

Piloot 

Sven Bollens, Wetenschappelijk medewerker, KU Leuven, LINC 

Werkgroep 

De Buysscher Peter, Directeur Internationale Politiesamenwerking, Federale Politie 

De Houwer Luc, Magistraat, federaal parket 

De Tandt Isabelle, Substituut-Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep Gent 

De Vlieger Stanny, Gerechtelijk directeur, FGP Antwerpen 

Ghesquiere Stefaan, Substituut-procureur des Konings 

Groven Michael, Juist bij het federaal parket en het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) 

McKinney Keith, US Homeland Security Investigations 

Nulens Bart, Commissaris, FGP Leuven 

Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, KU Leuven, LINC – Voorzitter CPS 

Van ’t Hof Gilles, Onderzoeker bij Douane Opsporing Zaventem 
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3. ACTIVITEITEN CPS 2019 
 

 

3.1 STUDIEDAGEN EN SEMINARIES 
 

Het CPS organiseert studiedagen en seminaries in eigen beheer, de zogenaamde CPS-studiedagen. Een 

studiedag heeft meestal betrekking op één thema. De thema’s sluiten vaak nauw aan bij actuele 

politie- of veiligheidsvraagstukken in het politielandschap of hebben betrekking op academische 

politie- of veiligheidsvraagstukken, die binnen de onderzoekswereld bijzondere belangstelling 

genieten. 

Naast het organiseren van studiedagen in eigen beheer wordt er regelmatig een beroep gedaan op het 

CPS door externe (politionele) organisaties om studiedagen te organiseren of mee te ondersteunen, 

de zogenaamde CPS-coproducties. Het CPS stelt daarbij zijn expertise ter beschikking aan een externe 

organisatie en werkt hierbij intensief samen met diverse partners van de maatschappelijke 

veiligheidsketen. In deze werkvorm biedt het secretariaat van het CPS steun aan de organisatie van 

een studiedag onder de vorm van logistieke ondersteuning of marketingsteun (vb. gebruik van logo 

CPS). In ruil voor de ondersteuning wordt het logo van het CPS vermeld bij alle PR van de betreffende 

studiedag (uitnodiging, documentatiemap, etc.) Voor het CPS betekent deze activiteitenstroom een 

extra bron van inkomsten en een extra vorm van marketing.  

 

3.1.1 Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de 

politie 

14 februari 2019 – Politiebureau de Yp, Den Haag 

Politieonderwijs, zowel in Nederland als in België, draagt nog sterk kenmerken van een 
bedrijfsopleiding, waar de nood tot scholing en nascholing bepaald wordt vanuit bedrijfsprocessen. 

Ook is er de overtuiging dat het opleiden van politiemensen vooral moet gebeuren vanuit ‘ervaring’ 

en dat de werkpraktijk zelf de beste garantie biedt voor het leren van het politievak. Dat kan op 

gespannen voet komen te staan met kenmerkende ontwikkelingen in onze huidige complexe 

maatschappij (globalisering, digitalisering, netwerkvorming) en de toenemende instroom van hoger 

opgeleiden in de politieorganisatie. 

Gedurende dit seminar, naar aanleiding van het verschijnen van het Cahiers Politiestudies, gewijd aan 

“Opleiding & Onderwijs van de Politie”, willen we vooral inzicht verwerven in ‘de staat van het 

politieonderwijs’ in Nederland en België, welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben 

voorgedaan, en waarom het zo moeilijk blijkt om tijdig mee te bewegen met de uitdagingen van het 

moment. Wat zijn richtingen ‘waartoe’ het politieonderwijs zou kunnen of zou moeten evolueren? 
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3.1.2 CPS-Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de 

politiestructuur’ 

28 februari 2019 – Polis Center (RAC), Brussel 

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 – Univ. Lausanne), 

Schotland (Nick Fyffe – Dundee Univ.) 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 structuur van de politie? Is er door de terroristische aanslagen en 

migratiecrisis een meer repressief optreden van de politiediensten? Werd de structuur of de 

aansturing van de politie aangepast, bijvoorbeeld met een meer centrale aansturing of juist 

het omgekeerde.  Werden de anti-terrorisme eenheden, zowel voor het verzamelen van 

inlichtingen, voor recherche en voor interventie versterkt of is daar een intentie toe? 

 

• Hoe kunnen in een federale staat de veiligheidsbehoeften van de federale overheid worden 
verzoend met die van de lokale overheid? M.a.w. welke mechanismen bestaan er om de 

lokale/regionale politiediensten te laten meewerken aan federale prioriteiten en de federale 

veiligheidsdiensten aan de lokale prioriteiten? is een concept van autonomie van lokale of 

regionale veiligheidsdiensten mogelijk in een federale staat? 

 

• 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 veiligheidsdiensten en zelfs binnen de veiligheidsdiensten optimaal te 

organiseren? 

 

• Welke elementen hebben een invloed op de grootte van een autonoom politiekorps? Welke 

politietaken gebeuren beter onder 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 Prof. Paul de Hert (VUB) 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. 
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3.1.3 Studiedag: ‘Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf 

sprekend! 

22 maart 2019 – PAC Het Zuid, Gent 
In samenwerking met de Justitiehuizen (Departement WVG van de Vlaamse Gemeenschap) en de 

VVSG 

Zowel politie, justitie en welzijnswerk worden geconfronteerd met gemeenschappelijke problemen. 
De eerste tekenen van radicalisering -maar ook verdachte handelingen en vroegtijdige detectie van 

criminaliteitsproblemen- vragen steevast een geïntegreerde aanpak, waarbij politie, justitie, 

hulpverlening en welzijnswerk de koppen bij elkaar steken om problemen preventief aan te pakken. 

De oprichting van de Lokale Integrale Veiligheidscel - Radicalisme, Extremisme, Terrorisme (LIVC-R): is 

een concreet voorbeeld van een lokaal overlegplatform tussen lokaal bestuur, veiligheids- en sociale 

actoren, onder leiding van de burgemeester. Casussen worden in dit overleg besproken, en de 
aanwezige actoren, met een heel diverse deontologie en beroepsethiek, worden verondersteld samen 

te werken en vooral, informatie uit te wisselen. In dit kader wordt vaak verwezen naar het 

beroepsgeheim en is het allerminst evident om informatie tussen de ‘repressieve’ (politie en Justitie) 

diensten en de zachte welzijnssector te delen, zeker niet als deze informatie nog geen harde bewijzen 

kent maar gaat over vroegtijdige detectie en signalering van het vermoeden een bepaald gedrag tot 

problemen zal leiden.   

Deze studiedag zet de problematiek van het beroepsgeheim in het kader van informatiedeling in de 
kijker. Wordt informatie afgeschermd omwille van het beschermen van de vertrouwensrelatie en de 

privacy? En wat met informatiedeling in functie van preventie, een doelgerichte hulpverlening en 

bescherming van de samenleving? De studiedag draagt bij aan kennisverruiming over dit thema 

(recente regelgeving, actuele beleidsinformatie over LIVC’s, ervaringen uit de UK). In de namiddag is 

er plaats voor informele uitwisseling in werkgroepen en worden samen met praktijkexperten 

nagedacht over praktische cases van informatiedeling bij intrafamiliaal geweld en jeugdzorg. Een best 

practice van een uitwisseling in het kader van het LICV vanuit politie geeft op deze studiedag de nodige 

concrete handvaten voor politie.   

Deze studiedag vergroot inzichten en ervaringen over het gedeeld beroepsgeheim, brengt diverse 

beroepsgroepen rond de tafel en voorziet in plenaire discussie. 

Het CPS hoopt hiermee bij te dragen aan de ondersteuning van uw professioneel handelen. 

Op het einde van de studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van de publicatie van 

Stephanie Beckers, winnaar van de CPS-prijs 2017-2018: Horen, zien en … zwijgen? Een 

rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van 

sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamitische gewelddadige 

radicalisering (uitgeverij Gompel & Svacina). 
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3.1.4 Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a 

smart society’ + jubileumfeest 30 jaar CPS in Gaston Rooftop Bar 

September 17th of 2019 – Ghent University (Campus Aula, Universiteitsstraat 4, 9000 Gent) 

Conference in cooperation with the Working group on Policing of the European Society of Criminology 
ESC and the Scottish Institute for Policing Research (SIPR) 

Police and policing services face increasing challenges as our society has evolved and is evolving on a 

daily basis towards a more complex, diverse, enhanced and digital (in short: smart) society in which 

technology and digital evolutions play a crucial role. Societal changes imply and require changes in 

police and policing, yet adapting to these fast-changing contexts is not as easy as it may seem. 

We do see important oscillations in police organizations all over the world in general and in Western 

European countries in particular. Often, these changes are set up with a view on effectiveness and 

efficiency (in many cases accompanied by a centralization of police services). Terpstra, Fyfe & Salet, 

2019 argue that these changes might generate some unintended changes in the police organization.  

They stipulate that the police have become more at a distance, more impersonal and formal, less 

direct, and more decontextualized (Terpstra, Fyfe & Salet, 2019; Terpstra, 2018; Terpstra & Fyfe, 2014, 

2015)). The abstract police are also less dependent on personal knowledge of officer(s), as this is 
increasingly being replaced by ‘system knowledge’, framed within the ‘logic’ and categorizations of 

computer data systems (Ericson & Haggerty, 1997 as cited in Fyfe et al, 2019). 

In spite of these organizational adaptations, some authors say that dramatically little has changed in 

regard to policing. Loftus (2008) for example explains that the adaptations remain mostly surface level 

changes, that have not changed the intrinsic nature of police forces. Police culture, in her view, is 

therefore still associated with cynicism, suspicion, machismo, and a crime-fighting mind-set. Other 
authors still consider the male dominated managerial culture of the police as well (Silvestri, 2018, 

Osterlind and Haake, 2010), although there are, undoubtedly, positive evolutions in diverse fields, such 

as the gender element and the opportunities for ‘outsiders’ to enter the police force (though both 

groups still stumble upon a number of difficulties) (Silvestri, 2018).  

O’Neill and Fyfe (2017) signal other tensions in the field of policing such as the impact of private 

policing on the policing landscape (that in many cases has evolved towards a plural policing landscape). 

On a more specific level, issues concerning the increased demands for police education, the impact of 
technology on policing and legitimacy, the problematic search for human capital,… also urge us to look 

ahead and to challenge police researchers and practitioners to contemplate on the current strains on 

policing. 

In this conference, we aim to grasp the different evolutions and non-evolutions that surround policing 

in the current social and societal climate, and stimulate readers to think about the future of policing, 

taking the changed contexts and challenges into account. 

After the conference all conference attendants will be invited to join the 30 years celebration party 

at Gaston Rooftop Bar in Ghent. 
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3.1.5 CPS-Studiedag:’ Just another day at the digital office’ 

18 oktober 2019 – CC Ter Dilft, Bornem 

Quid digitalisering en politie? Welke rol speelt de politie vandaag in de digitale wereld? Doet de politie 
aan digitalisering? Op welke domeinen zet zij digitalisering in? Wordt de technologie te versnipperd 

ingezet? Is er sprake van ‘island innovation’? En wat denkt de bestuurlijke overheid over een digitale 

politie? 

Als digitalisering hoog in het vaandel wordt gedragen door politie, kunnen we verwachten van de 
burger dat die mee instapt in het digitale verhaal? Hoe overwinnen we als politie de digitale kloof? 

De modernisering van het informatiebeheer en de ICT van onze Belgische politiediensten is een 

gigantische uitdaging, niet enkel op technisch maar ook op organisatorisch vlak. De algemene 

moderniseringsoperatie van de Belgische politie wordt uitgevoerd waarbij ICT dé prioriteit is bij uitstek. 

Iedereen hoorde reeds over i-Police, maar wat betekent het nu eigenlijk? Wie werkt er mee aan de 

moderniseringsoperatie? Hoe is dit georganiseerd en hoe worden de noden van het terrein 
gewaarborgd? 

Hoe worden digitale keuzes gemaakt door lokale zones? Welke voor- en nadelen hebben digitale 

keuzes? Hoe streef je digitale betrokkenheid na bij de medewerkers in een lokale zone? Hoe maakt 

men weerstand en drempelvrees ten aanzien van digitalisering bij politiemedewerkers ongedaan? 

In de namiddag laten we het woord aan de praktijk: ‘digital sharing is caring’… Een virtueel onthaal, 

een innovatief systeem om de ploegen op het terrein aan te sturen, het gebruik van apps, een 

bodycam, een drone, (intelligente) camera’s, een 3 D-scan, een digitale handtekening, een vroeg 

detectiesysteem… De digitalisering dringt meer en meer door in het dagelijkse politiewerk. Maar hoe 

wordt digitalisering in de dagelijkse politiepraktijk gerealiseerd? Wat is er allemaal voor handen? Wie 

gebruikt wat? Waarvoor wordt het gebruikt? Wat zijn de voor- en nadelen?... 

 

 

3.1.6 Studievoormiddag: ‘Soepel waar het kan, streng waar het moet: de weg naar 

horizontaal toezicht’ 

23 oktober 2019 – Zuidertoren, Brussel 
 
DEZE STUDIEVOORMIDDAG IS GEANNULEERD WEGENS TE WEINIG INSCHRIJVINGEN 

Met de stap naar horizontaal toezicht (cooperative compliance) door de Administratie Grote 

Ondernemingen van de FOD Financiën in 2017 werd een systeem dat in andere landen al langer wordt 

toegepast, ook in België geïntroduceerd. Horizontaal toezicht houdt (in tegenstelling tot traditioneel, 

verticaal toezicht) in dat de toezichthouder, politie- of inspectiedienst op voorhand afspraken maakt 

met ondernemingen die gecontroleerd worden, een convenant daarover tekent. De filosofie achter 

deze vorm van toezicht is vooral te vinden in de toegenomen nadruk op de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers en bedrijven (en dus in mindere mate vertrekken vanuit wantrouwen, maar eerder uit 

vertrouwen en samenwerking), maar past ook in een zoektocht naar efficiënt handhaven en de 

mogelijkheid tot instellen van lichtere handhavingsregimes voor zij die hun verplichtingen correct 

nakomen. Een recent voorbeeld is de aanpak van sociale dumping, maar ook de bestuurlijke 

handhaving kunnen we hierin kaderen. 
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De OESO was een van de pleitbezorgers van het systeem. De Commissie-Stevens evalueerde het 

systeem in Nederland al een aantal jaren geleden (2012) en kwam met een aantal positieve 

kenmerken, maar waarschuwde ook voor het gevaar van ‘verkleving’ (te goede samenwerking 

waardoor het objectieve oordeelsvermogen van toezichthouders of medewerkers in het gedrang kan 

komen).  

In deze studiedag willen we horizontaal toezicht verder toelichten en een aantal recente initiatieven 
rond horizontaal toezicht onder de loep nemen, rekening houdend met de gevaren en kansen van deze 

nieuwe manier van toezicht houden. 

 

 

3.1.7 Studiedag: ‘Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?’ 

2 december 2019 – Provinciehuis Leuven 

“Criminele organisaties hebben altijd een lokale uitvalsbasis nodig” stelde toenmalig Minister van 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in maart 2018 naar aanleiding van de voorstelling van 

zijn nieuwe beleidsnota waar de bestuurlijke aanpak helemaal bovenaan de prioriteitenlijst pronkte. 

De bestuurlijke aanpak geeft de lokale overheden de sleutel in handen om te voorkomen dat criminele 

entiteiten zich via legale structuren innestelen in de gemeente. Ook de kadernota integrale veiligheid 
2016-2019 schuift de bestuurlijke aanpak naar voor met de lokale overheid als essentieel onderdeel 

van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad. Proefprojecten om die bestuurlijke aanpak in de 

praktijk vorm te geven werden opgestart. Zo zagen de ARIEC’s (de Arrondissementele Informatie- en 

Expertisecentra) in Limburg, Antwerpen en Namen het levenslicht. Deze informatie-en expertisecentra 

zijn gericht op coördinatie, ondersteuning en het aanleveren van expertise aan gemeenten en lokale 

politiezones 

Een aantal spelers binnen het bestuurlijk veld pleiten voor een regelgevend kader dat oplossingen 
aanreikt voor cruciale knelpunten zoals :een wettelijk kader voor de uitwisseling van relevante 

informatie tussen de bestuurlijke overheden onderling en tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke 

overheden en politiediensten; de wettelijke mogelijkheid om de integriteit van aanvragers van 

bepaalde administratieve rechtshandelingen te laten screenen”. 

Om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten werd in 2018 het wetsontwerp bestuurlijke 

handhaving afgekondigd, waarna het in maart 2019 is goedgekeurd door de ministerraad. Toch blijven 
er nog veel hangende vragen. Gaat de federale regering verder met het werk van hun voorgangers of 

pakken ze de huidige pijnpunten nog mee? De nieuwe Vlaamse regering trekt de kaart van de 

bestuurlijke handhaving waarbij één van hun prioriteiten is om de georganiseerde misdaad tegen te 

gaan door de overheidsdiensten meer de handen in elkaar te laten slaan en het kaderdecreet 

Bestuurlijke Handhaving verder te implementeren.  

Binnen deze studiedag willen we dan ook een moment voorzien om kritisch na te denken over wet- en 

regelgeving en te leren van de ervaringen uit het buitenland alsook van Belgische spelers. Hierbij wordt 
ingegaan op een preventieve en reactieve aanpak en de noodzaak om  de bestuurlijke aanpak zo 

effectief en efficiënt mogelijk te maken. 
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3.2 SPECIALE PROJECTEN 

3.2.1 Medewerking aan de 19de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology 

September 18th of 2019 till September 21st of 2019 – Ghent University 

In 2019 werkte het CPS op vraag van Onderzoeksgroep IRCP van de Universiteit Gent mee aan de 

voorbereidingen en de praktische organisatie van de 18e conferentie van de European Society of 

Criminology. 

Belgium is a relatively small country on the world map, yet it has among the highest density of 

criminologists and criminology students and played an important historical role in the development of 

different schools of thought. 

Belgium also has something unique to offer as a meeting point for social scientists. Its complex political 

structure and its central location at the heart of institutional Europe draws the interests of political 

sciences. Because of its high population density, specific opportunity structure and growing diversity 
in the urban contexts, its cities constitute interesting social laboratories for criminologists. 

The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect about what unifies and divides 

criminologists in the 21st century: roads, whether convergent or divergent, provide strengths, 

weaknesses, opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some (criminological) bridges 

are in desperate need of repair after years of dilapidation, other bridges have never been built strong 

enough to hold new ideas and pathways. 

The organizing committee and the board of the ESC kindly invite you to take part in discussions on 

(cross)roads, bridges and new pathways in criminology. 

 

3.3 LEZINGEN EN DEBATTEN 

Deze activiteit geeft een meer academische toets aan de organisatie en de dienstverlening van het 

CPS. Het biedt ruimte om op meer kritische en wetenschappelijke wijze meer diepgang te geven aan 
bepaalde politievraagstukken. 

Het CPS staat - en blijft staan - voor grootschalige studiedagen, maar wenst tevens via een aantal 

kleinschalige alternatieve werkvormen de discussie omtrent politie en samenleving verdergaand te 

verdiepen. Het CPS wenst in de toekomst meer dergelijke discussie- en gespreksmomenten als deze, 

rond specifieke en actuele thema's, te organiseren. Mochten leden of partners hieromtrent 

suggesties hebben, dan vernemen we dat graag via sec@policingandsecurity.be. 

 
In 2019 vonden er geen lezingen of debatten plaats. 

 

 

3.4 OPLEIDINGEN 

Sinds bijna 20 jaar wordt de SCAN cursus bijna jaarlijks door het CPS ingericht. Hierbij ligt de focus op 

analyse van schriftelijke verklaringen en speelt het CPS in op specifieke noden vanuit de praktijk. 

Deze cursus richt zich niet alleen op politie, maar ook op burgers en leden van de rechtelijke orde. 

Deze multidisciplinaire benadering heeft aanleiding gegeven om hierin verder te gaan en te starten 

met een bredere reeks CPS Opleidingen. 
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De idee is dus gegroeid vanuit specifieke noden van het werkveld. We stellen vast dat er voor 

sommige doelgroepen behoefte is aan opleiding op maat. Vanuit deze vaststelling werd een 

werkgroep opgericht en werd naar een afstemming gezocht. De CPS opleidingen willen niet in het 

vaarwater van bestaande opleidingsinstellingen komen, maar willen zich richten op een breed 

doelpubliek vanuit een multidisciplinaire benadering. Zo bouwt het CPS een opleidingsaanbod uit 

waar bestaande instellingen niet op in spelen, dit wil zeggen een opleiding die inspeelt op specifieke 

behoeften voor specifieke doelgroepen of een mix van doelgroepen. Het opzet is een kwaliteitsvol 

opleidingsprogramma uit te bouwen op maat, in samenspraak met de afnemers en met inbreng van 

zowel de academische wereld als de praktijk, dit vanuit een multidisciplinair oogpunt. Verder beoogt 
het CPS een provincie-overschrijdende spreiding van het aanbod, gericht op Vlaanderen en Brussel. 

In 2020 zal het CPS de opleidingen verder uitbouwen en zullen naast de SCAN-cursus ook andere 

opleidingen worden aangeboden. 

 

3.4.1 CPS-opleidingen: Cursussen SCAN-verhoormethode 
3-daagse basiscursus:  26-28 november 2019, Politiehuis Wemmel 
2-daagse vervolgcursus: 2-3 december 2019, Politiehuis Wemmel 

Het Centre for Policing and Security organiseert al sinds  20 jaar samen met de Amerikaanse 

psycholoog (BA-1974), criminoloog (MA-1978) en polygrafist Avinoam SAPIR de basiscursus SCAN 

(Scientific Content Analysis). Hij doceert deze cursus wereldwijd sinds 1984 in de politieacademies van 

vooral Engelstalige landen zoals de VS, Canada en Australië. 

De driedaagse basiscursus SCAN gaat door van 26 tot en met 28 november 2019. Op 2 en 3 december 

2019 zal er ook 2-daagse vervolgopleiding plaatsvinden waarbij enkel de personen toegelaten worden 

die de basiscursus in het verleden reeds volgden. De twee opleidingen kunnen ook meteen na elkaar 

gevolgd worden.  
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4. PUBLICATIES 
 

4.1 CAHIERS POLITIESTUDIES 
 

De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen 

over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. 

Hoofdredacteur: Elke Devroe 

Algemene editoren: Paul Ponsaers & Lodewijk Gunther Moor 

Redactie: Arjen Schmidt 

Uitgever: Gompel & Svacina 

Jaargang cahiers 2019 

• Nr. 50 – 2019/1: De essentie van politiewerk 

• Nr. 51 – 2019/2: Intrafamiliaal geweld 

• Nr. 52 – 2019/3: Druggebruik op festivals 

• Nr. 53 – 2019/4: Politie en legitimiteit 

Eind 2019 werd de samenwerking met de Cahiers politiestudies stopgezet en zal het CPS een nieuwe 

publicatiereeks opzetten met een andere uitgever. 

 

4.2 ANDERE PUBLICATIES 
 

Publicatie CPS-Prijs (academiejaar 2017-2018) 

De publicatie van de winnaar van de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk is Robin 

Dreesen met het werk "Bijten blaffende honden niet? De informatiepositie van de burgemeester bij 

de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland". 

Deze publicatie werd uitgegeven door uitgeverij Gompel & Svacina en werd ter beschikking gesteld 

van de deelnemers op de studiedag ‘Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?’ 

op 2 december 2019 in Leuven. 

 

 

4.3 SAMENWERKING MET UITGEVERIJ VANDEN BROELE 
 

Eind 2019 werd beslist dat het CPS zal samenwerken met Uitgeverij Vanden Broele voor de opstart 

van een nieuwe CPS-boekenreeks. Deze samenwerking gaat begin 2020 van start. 

De samenwerking zal bestaan uit enkele gezamenlijke praktijkgerichte studiedagen en opleidingen, 

een nieuwe boekenreeks en een verdere inhoudelijke uitbouw van BlueConnect, het online 
kennispunt voor de politie. 

 

Vanaf 2020 zal uitgeverij Vanden Broele ook de uitgave van de winnende scriptie van de CPS-prijs 

verzorgen. 
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5. PERSONEEL 
 

De administratieve kracht, Nathalie Roegiers, Niveau A werkte in 2019 4 dagen per week voor het CPS. 

Zij wordt rechtstreeks tewerkgesteld door het CPS.  

 

 

6. FINANCIËN 
 

 

• Het CPS ontvangt geen subsidies. De Federale Politie stelt wel een kantoorruimte ter 

beschikking van het CPS. 

 

• De werking van het CPS wordt deels gefinancierd door de bijdragen van het structureel 
partnership. De inkomsten uit het structureel partnership bedroegen in 2019 ongeveer 

25.000 euro. In ruil hiervoor organiseerde het CPS enkele activiteiten (o.m. het 
nieuwjaarsdiner) en ontvingen de structurele partners 10 % korting op de inschrijvingsprijs op 

de activiteiten.  
 

• De kloof tussen het bedrag van de structurele inkomsten en de vaste loon- en werkingskosten 

is zeer groot. Desondanks slaagde het CPS er in 2019 een bescheiden winst te boeken.  

 

 

Gent, 23 maart 2020 

I.o. Nathalie Roegiers, Secretaris 

Voor Prof. dr. Dirk Van Daele, Voorzitter van het Centre for Policing and Security vzw 

 


