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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. 

De leden van de Algemene Vergadering zijn onbezoldigd. 

1.1.1 Leden dd. 27/08/2020 
 
Allaerts Dirk, Hoofdcommissaris, Interpol 
Bauwens Tom,  Adj. Diensthoofd Bestuursgeschillen, Schaarbeek 
Beke Philip, Commissaris, Waarnemend Diensthoofd Federale Wegpolitie Antwerpen, Directeur 
Operaties Wegpolitie Brabant 
Bloeyaert Marc, Gewezen directeur West-Vlaamse Politieschool, Lid dagelijks bestuur CPS 
Bockstaele Marc, Ere-Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent 
Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 
Criminologie 
Bombeke Chris, Innovation officer bij Defensie (ADIV)  
Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie, DJSOC 
Bruggeman Willy, Hoofdcommissaris, Voorzitter Federale Politieraad, Professor, verbonden aan 
BeNeLux Universitair Centrum  
Brugghemans Bert, Zonecommandant, Brandweerzone Antwerpen 
Ceuppens Gunter, Director BelPIU (Belgian Passenger Information Unit), Crisiscentrum Binnenlandse 
Zaken  
Collier Alain, Ere-Hoofdcommissaris  
Cools Marc, Hoogleraar, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en 
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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, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg 
De Kimpe Sofie, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 
De Landsheer Jurgen, Hoofdcommissaris-Korpschef Politiezone Zuid 
Decuyper Ronny, Directeur Communicatie, Beleid, Telematica, Lokaal Informatiekruispunt en Zonaal 
Secretariaat, PZ Rhode & Schelde 
De Pauw Evelien, Docent/onderzoeker, VIVES Hogeschool, UGent 
De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Verbindingsofficier Federale Politie in het Verenigd Koninkrijk 
De Waele Maarten, Projectmedewerker Radicalisering, VVSG 
Dormaels Arne, Director, 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, lid dagelijks bestuur CPS 
Huybrechts Peter, Hoofdcommissaris, Verbingsofficier gouverneur Namen  
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, Hoofdcommissaris, Directeur ANPA, Federale politie 
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, beleidsmedewerker SAT Binnenlandse Zaken 
Schelpe Delphine, Commissaris, korpschef, Politiezone Brakel 
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW 
Van Den Broeck Tom, Commissaris-auditor, Dienst Enquêtes, Comité P 
Vandenbogaerde Ellen, Docent Vives Hogeschool  
Vanderhallen Miet, Docent, Onderzoeksgroep Rechtshandhaving Universiteit Antwerpen en 
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie Universiteit Maastricht 
Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 
Criminologie, VOORZITTER CPS 
Van Duffel Willy, Kwaliteitscoördinator, Pedagogisch adviseur, GIP 
Vanhoyland Peter, Hoofdcommissaris, 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, Waarnemend Directeur-Generaal, 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, Procureur des Konings Halle-Vilvoorde 
Verbist Kelly, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur van Vlaams-Brabant 
Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 
Verhage Antoinette, Hoofddocent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal 
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Recht 
Verwee Isabel, Onderzoeker, Vias Institute  
Vissers Jack, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Schoten  
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 27 augustus 2020 

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 11 april 2019 
2. Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering 
3. Financiën – jaarrekening 2019 
4. Décharge aan de bestuurders 
5. Korte stand van zaken van de activiteiten in chronologische volgorde  
6. Varia 

 

 

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 veiligheidsdiensten 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. 

Er wordt gewerkt 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: 

• Politie 

• Lokaal integraal veiligheidsbeleid (LIVB) 

• Bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding 

• Evenementen en crisisbeheer 

• Innovatie, Technologie en Veiligheid 

• Internationale politiële en justitiële samenwerking  

• Politionele bevoegdheden 

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, maximaal twee ondervoorzitters aangewezen. 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 
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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. 

 

1.2.1 Leden dd. 27/08/2020 
 
Beke Philip, Commissaris, Waarnemend Diensthoofd Federale Wegpolitie Antwerpen, Directeur 
Operaties Wegpolitie Brabant 
Bloeyaert Marc, gewezen Directeur West-Vlaamse Politieschool (op rust), lid dagelijks bestuur CPS 
Bockstaele Marc, ere-Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent  
Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 
Criminologie 
Bombeke Chris, innovation officer bij Defensie (ADIV) 
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, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zuid 
De Pauw Evelien, Docent/Onderzoeker, VIVES - UGent 
De Waele Maarten, Projectmedewerker Radicalisering, VVSG 
Dormaels Arne, Director 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, lid dagelijks bestuur CPS  
Mergaerts Lore, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor 
Criminologie 
Nieuwkamp Ricardo, Onderzoeker Kenniscentrum, VIAS Institute 
Plasschaert Karen, Hoofdcommissaris, Directeur ANPA, Federale politie 
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 
Vanquekelberghe Clara, Adviseur-criminoloog, ARIEC Antwerpen, Federale politie 
Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 
Verhage Antoinette, Hoofddocent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal 
Recht 
  

1.2.2 Vergaderingen Raad van Bestuur 
 
Raad van Bestuur van 14 januari 2020 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 14 november 2019 
2. Financiën: budget 2020 
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3. Publicatiebeleid 
4. Algemene werking en lopende zaken 
5. Activiteiten in chronologische volgorde 
6. Varia 

Raad van Bestuur van 6 maart 2020 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 14 januari 2020 
2. Financiën: budget 2020 
3. Publicatiebeleid 
4. Algemene werking en lopende zaken 
5. Activiteiten in chronologische volgorde 
6. Varia 

Raad van Bestuur van 1 juli 2020 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 6 maart 2020 
2. Financiën: budget 2020 
3. Publicatiebeleid 
4. Algemene werking en lopende zaken 
5. Activiteiten in chronologische volgorde 
6. Varia 

Raad van bestuur van 17 december 2020 (online via Microsoft Teams) 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 1 juli 2020 
2. Financiën: budget 2020 en vooruitblik 2021 
3. Publicatiebeleid 
4. Algemene werking en lopende zaken 
5. Activiteiten in chronologische volgorde 
6. Varia 

 

2. WERKING CPS – STUDIELIJNEN 
 
Het CPS werkt middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen of werkdomeinen. Zo 
beperkt het CPS zich niet alleen 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 POLITIE 

De geïntegreerde politie (wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie) is 
gestructureerd op twee niveaus, de Federale en Lokale Politie.  
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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 185 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 deze studielijn bestaat daarom in het uitdenken en ontwerpen van organisatie brede 
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. 

De Federale Politie voert gespecialiseerde en bovenlokale politieopdrachten uit. De gespecialiseerde 
opdrachten bestaan o.a. uit:  
- grenscontroles, 
- luchtsteun 
- hondensteun 
- opdrachten bestuurlijke politie (eerstelijnsopdrachten): Wegpolitie, spoorwegpolitie, .. 
Daarnaast biedt zij steun aan de lokale politiezones voor bestuurlijke, gerechtelijke en administratieve 
opdrachten. 

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. 

Met de studielijn “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. 

Piloten 

Arne Dormaels, Directeur, VIAS Institute  
Jurgen De Landsheer, Korpschef, Politiezone Zuid  
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Sofie De Kimpe, hoofddocent Vrije Universiteit Brussel 
 
Werkgroep 

Philip Beke, Commissaris, Waarnemend Diensthoofd Federale Wegpolitie Antwerpen + Directeur 
Operaties Wegpolitie Brabant  
Tom Broekaert, Hoofdcommissaris Federale Politie, DGJ 
Devid Camerlynck, korpschef politiezone Spoorkin 
Barbara Cloet , Korpschef, politiezone Brasschaat 
Kristof De Pauw, Directeur SAT Justitie 
Kris Depovere, korpschef politiezone Kouter 
Liesbeth Van Isterbeeck, Directeur-coördinator Federale Politie, CSD Halle-Vilvoorde 
Peter Huybrechts, Verbindingsofficier bij de gouverneur van Namen 
Pascal Kemps, Opleidingsdirecteur Politieschool PIVO 
Siegfried Mertens, korpschef politiezone Minos 
Steve Margodt, Opleidingsdirecteur, West-Vlaamse Politieschool 
Karen Plasschaert, Directeur ANPA  
Steve Provost, Korpschef, politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden 
Yves Rotty, Commissaris, Politiezone Brugge 
Delphine Schelpe, korpschef, politiezone Brakel 
Eddy Van Daele, ere-Hoofdcommissaris op rust 
Wendy Vanden Branden, Opleidingsdirecteur Politie, Campus Vesta 
Pascal Vandenhole, Opleidingsdirecteur PAULO 
Theo Van Gasse, Commissaris, Directeur Nabijheidspolitie, politiezone Brussel-Noord 
Ine Van Wymeersch, Procureur des Konings Halle-Vilvoorde 
Isabel Verwee, VIAS Institute 
Jacky Vastmans; Directeur PLOT 
 

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. 
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Piloten 

De Waele Maarten, projectmedewerker radicalisering VVSG 
Verfaille Kristof, wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 
 
Werkgroep 

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, Docent/onderzoeker VIVES/UGent 
D’haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 
Nolet Laetitia, Projectmanager, Belgisch Forum voor Preverntie en Veiligheid in de Steden vzw 
Opfergelt Anita, Dienst Grootstedenbeleid, POD Maatschappelijke Integratie 
Plasschaert Karen, Directeur ANPA 
Thomas Pierre, Commissaris, politiezone Gavers 
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef politiezone AMOW 
Van Besien Didier, Lokaal adviseur, Veiligheid en Preventie 
Vanden Bogaerde Ellen, Docent/onderzoeker VIVES  
Van Der Linden Robin, Coördinator Integrale Veiligheid, Brasschaat 
Van Heddeghem Koen, Coördinator en stafmedewerker Lokale Politie en Veiligheid, VVSG 
Vanquekelberghe 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 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. 
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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. 

Piloten 

De Fré Dimitri, Rampencoördinator, UZ Leuven  
Hardyns Wim, Docent, Criminoloog, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent 
De Pauw Evelien, Docent/onderzoeker VIVES/UGent 
 
Werkgroep 

Bruelemans Bart, Rampenambtenaar, Antwerpen 
Brugghemans Bert, Zonecommandant, Brandweerzone Antwerpen 
Ceuppens Gunter, Director BelPIU (Belgian Passenger Information Unit), Crisiscentrum Binnenlandse 
Zaken 

d’Eer Yves, Noodplanningsambtenaar, Beveren 
Depuydt Leen, Directeur Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Noodplanning 
Devylder Peter, zonecommandant Brandweerzone Vlaamse Ardennen 
D’haese Wim, Korpschef , Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 
D’Hollander Pascal , Verantwoordelijke Security Lokerse feesten, Zaakvoerder P.A.S.-security 
Easton Marleen, Hoofddocent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent 
Huybrechts Peter, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur van Namen 
Ivaneanu Tatiania, CSD Oost-Vlaanderen, dienst noodplanning 
Lauwers Tom, Advisor Security operations, NMBS Passenger Transport & Security 
Mertens Peter,  Woordvoerder AD Crisiscentrum 
Nachegaele Evy , noodplanningsambtenaar Merelbeke 
Plasschaert Karen, Directeur ANPA, federale politie 
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 

2.4 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. 
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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 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, Federale Gerechtelijke Politie 
Bouwen Bert, Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) 
Delbeke Frank, SIOD 
Denolf Johan, ere-hoofdcommissaris, Federale Politie 
Dewolf Veerle, Federale Politie, DJF-CDGFID 
De Meulenaer Stijn, Everest-Law 
De Pauw Evelien, Ugent 
De Wispelaere Frederic, KU Leuven, HIVA 
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 
Rottiers Evy, Douane en Accijnzen 
Schoeters Dirk, FOD Justitie 

Van Looy Ronny, Belgacom – Vertegenwoordiger, Corporate Fraud Investigators (CFIB) 
Van Mechelen Lotte, NBB 
Verschore Leen, RSZ, Sociaal Inspecteur-Bijzondere Invorderingen 
Vynckier Gerwinde, Onderzoeker I-Force, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent 
 

2.5 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 
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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 
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, Innovation officer bij Defensie (ADIV) 
Easton Marleen, Hoofddocent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent  

Werkgroep 

Broekaert Tom, Federale Gerechtelijke Brussel DGJ 
Defoor Rino, Verbindingsambtenaar Gouverneur van West-Vlaanderen 
Dormaels Arne, Directeur Safety & Security, VIAS Institute 
Driesen Yve, Gerechtelijk directeur, Federale Gerechtelijke politie Antwerpen 
De Mets Patrice, Korpschef Politiezone Geraardsbergen-Lierde 
De Paepe Jasper, assistent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent 
De Pauw Evelien, Docent/Onderzoeker VIVES/UGent  
De Vlieger Stanny, Verbindingsofficier Federale Politie in het Verenigd Koninkrijk 
Garcia Fabio, Proximus 
Haché Daniel, Astrid 
Hardyns Wim, Ugent 
Hollevoet Fernand, lid dagelijks bestuur CPS 
Laureys Vanessa, Vrijwillige medewerker Ugent 
Maertens Frank, Brandweer Zone Fluvia 
Noël Nick, PZ Rupel 
Philips Leen, Proximus 
Plaetsier Bruno, ADIV, 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 
Vercammen Dimi, DIR Innovatie, Brandweer Vlaanderen/Antwerpen 
Van Haver Joris, PZ Genk 

2.6 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 

Werkgroep 

Nieuwkamp Ricardo, Onderzoeker, VIAS Institute 
Noelanders Sigrid, Gedragsanalist, Federale Politie 
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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 

Bollens Sven, Wetenschappelijk medewerker, KU Leuven, LINC 
De Houwer Luc, Magistraat, federaal parket 
Groven Michael, Jurist bij het federaal parket en het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) 
 
Werkgroep 

De Buysscher Peter, Directeur Internationale Politiesamenwerking, Federale Politie 
De Tandt Isabelle, Substituut-Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep Gent 
De Vlieger Stanny, Verbindingsofficier UK  
Ghesquiere Stefaan, Substituut-procureur des Konings 
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 

 

3. ACTIVITEITEN CPS 2020 
 
 

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 
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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.  

Vanaf 2020: Samenwerking met uitgeverij Vanden Broele 

Het Centre for Policing and Security en Uitgeverij Vanden Broele, twee spelers met een belangrijke rol 
in de uitbouw en de verspreiding van kennis voor de politie- en veiligheidsdiensten, slaan vanaf 2020 
de handen in elkaar. 

Voortaan bundelen het CPS en Uitgeverij Vanden Broele heel wat krachten: een sterke verankering 
binnen de sector, een uitgebreid netwerk, een ruime inhoudelijke expertise én de knowhow om de 
juiste informatie op de juiste manier bij de juiste persoon te krijgen. 

De samenwerking betreft niet alleen praktijkgerichte studiedagen en opleidingen, maar ook een 
nieuwe boekenreeks en een verdere inhoudelijke uitbouw van BlueConnect, het online kennispunt 
voor de politie.Hierbij breken we dus ver uit het vakje van het traditionele uitgeven. Meer info 
op uitgeverij.vandenbroele.be 

 

3.1.1 CPS Studiedag: Kunst en criminaliteit? Van het Lam Gods geslagen! OMG! Van 
Eyck was gestolen! 
11 februari 2020 - Museum voor Schone Kunsten, Gent   

In 2020 huldigen Gent en Vlaanderen hun grote Vlaamse Meester, met een stadsbreed themajaar 
‘OMG! Van Eyck was here’, een groot toeristisch themaprogramma rond Jan van Eyck, en de 
tentoonstelling: "Van Eyck. Een optische revolutie." Van 1 februari tot 30 april 2020 organiseert het 
Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit. Wereldwijd 
zijn er van deze Vlaamse meester slechts een twintigtal werken bewaard. Zeker de helft daarvan reist 
naar Gent. In het MSK worden ze samengebracht met werk uit Van Eycks atelier en kopieën van 
intussen verdwenen schilderijen. Maar ook met meer dan 100 topstukken uit de late middeleeuwen. 
Daarvoor worden maar liefst 13 museumzalen heringericht. 

Het Gentse Museum voor Schone Kunsten en de lokale politie van Gent werken sinds 2015 samen rond 
predictive profiling, beveiliging en threat awareness. Hierbij kregen een aantal politiemensen de kans 
om een zonaal veiligheidsproject uit te werken, culminerend in het concept Behind Enemy Minds. 
Behind Enemy Minds is een geïntegreerd concept dat observatie, perspectiefvorming, interpretatie en 
doelgerichte actie combineert om een extra beveiligingslaag aan sites toe te voegen, actief criminaliteit 
te voorkomen en met succes lopende aanvallen of stappen in een criminele planningscyclus te 
verstoren. Het is gebaseerd op gevalideerde theorieën van predictive profiling en red teaming. Daarop 
hebben we sinds enkele jaren voortgebouwd met verdere wetenschappelijke en empirische inzichten 
en deze omgezet in een praktische, leerbare techniek. 

Deze unieke tentoonstelling is een uitgelezen kans om de kunstcriminaliteit hernieuwde aandacht te 
geven, waarbij we het zowel hebben over de beveiliging van kunst, als de verschillende aspecten van 
de werkelijke kunstdiefstal, art-napping, heling, vervalsing, opsporing, provenance, noem maar op. Een 
studiedag die interessant kan zijn voor eenieder met een museum of kerk op het professionele 
grondgebied. 

 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=OTA5NzM4Njg%3AcDEtYjIwMDE3LTg5YTFmNTlhMTQ5MzRmZjU4ZWRlMjJjMDAyZjkxYWU2%3Ac2VjQHBvbGljaW5nYW5kc2VjdXJpdHkuYmU%3AY29udGFjdC0zMGMwYTJhODg2OWVlOTExYTliZTAwMGQzYTM4YTk1ZC1lMmQwMjYxOTBiZjE0OTM1YmUzYzY1Y2ZjNzIyY2ZlMw%3AZmFsc2U%3AMTI%3A%3AaHR0cHM6Ly91aXRnZXZlcmlqLnZhbmRlbmJyb2VsZS5iZS9ubC1iZS9ob21lLmFzcHg_X2NsZGVlPWMyVmpRSEJ2YkdsamFXNW5ZVzVrYzJWamRYSnBkSGt1WW1VJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMzBjMGEyYTg4NjllZTkxMWE5YmUwMDBkM2EzOGE5NWQtZTJkMDI2MTkwYmYxNDkzNWJlM2M2NWNmYzcyMmNmZTMmZXNpZD02NzVmMTc3Zi00YTM4LWVhMTEtYTgxMy0wMDBkM2EyNWJiZTk&K=PlMK8WrMCtNnACVVKYugQA
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3.1.2 CPS-Studiedag: Brexit: what nect? De international samenwerking tussen justitie, 
politie en douane na de terugtrekking 
20 februari 2020 – Polis Center (RAC), Brussel 

Het nakende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie brengt belangrijke gevolgen 
met zich mee voor de internationale samenwerking bij de preventie en aanpak van criminaliteit. Te 
denken valt aan de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, de operationele samenwerking in 
gezamenlijke operaties, de overbrenging van personen met het oog op de vervolging of de 
strafuitvoering, … 

Hierbij rijst de vraag naar de wijze waarop de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
andere Europese lidstaten zal verlopen vanaf de terugtrekking, waarbij het antwoord – alvast op korte 
termijn – zal verschillen naargelang er wel dan niet een terugtrekkingsakkoord wordt afgesloten. 
Samenhangend hiermee is het vraagstuk rond de samenwerkingsprocedures die lopende zijn op het 
moment van de terugtrekking. 

Aan de hand van deze studiedag willen we in de eerste plaats – vanuit een praktijkgerichte bril – inzicht 
bieden in het verdere verloop van de samenwerking tussen de Belgische en Britse autoriteiten. 
Daarnaast kan de studiedag een gelegenheid zijn om de bekendheid van de contactpunten – zowel van 
de eigen instanties als die van de Britse partners – te vergroten. 

Langs Belgische kant wordt door justitie, politie en douane ingegaan op de gevolgen die de 
terugtrekking heeft voor hun samenwerking met de Britse partners. In de namiddag wordt ook door 
de Britse vertegenwoordigers een toelichting gegeven. 

 

3.1.3 CPS-studienamiddag: De aanpak van druggebruik op festivals 
3 maart 2020 – Club Ampère Antwerpen (onder het station Antwerpen-centraal) 
In samenwerking met VAD, het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs 

De aanpak van druggebruik op muziekfestivals is niet alleen een boeiend thema, het leeft vooral ook 
enorm hard in de praktijk. Zo stellen we vast dat iedere, bij het drugbeleid betrokken, actor een eigen 
kijk heeft op het fenomeen en vaak vanuit een eigen referentiekader initiatieven ontplooit. In de 
praktijk blijken deze initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte 
samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen en werkwijzen 
van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken. Vanuit het referentiekader van de politie wordt 
vaak ingezet op een repressieve aanpak (met daarbij het aantal inbeslagnames van drugs als 
belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het 
voorkomen van drugsgerelateerde gezondheidsproblemen. 

Op deze studienamiddag zullen verschillende actoren (festivalorganisator, preventie, politie, parket, 
lokaal bestuur, medische dienst en academici) elk vanuit hun invalshoek dit fenomeen belichten. 

Het themanummer: 'De aanpak van druggebruik op festivals' (Cahier Politiestudies nr. 52, uitg. Gompel 
& Svacina) is inbegrepen in de deelnameprijs. 
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3.1.4 Studiedag: ‘Huiszoeking en beslag’ 
9 september 2020 – CC Ter Vesten Beveren  
 
De (huis-)zoeking en het bijhorend beslag bestaat als onderzoeksmiddel een paar duizend jaar en is 
door rechtspraak over steeds andere praktijksituaties, technologische evoluties en nieuwe nationale 
of internationale regelgeving permanent in beweging. Dagvoorzitter Willy Bruggeman zal eminente 
sprekers de gelegenheid geven een aantal knelpunten en vernieuwingen uit te diepen: 
 

• Leo Mares en Sandra Tuypens: “De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving zijn 
aanleiding tot fouten op het terrein” 

• Yves Liégeois: “De betreding van de woning met het oog op vrijheidsbeneming en 
huiszoeking na de ‘terrorismewet” 

• Marc Bossuyt: “De uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten” 
• Kristine De Beule: “Visitatiebevel versus huiszoekingsbevel” 
• Catherine Van De Heyning: “De problematiek rond het decryptiebevel voor de verdachten” 
• Jan Kerkhofs: “Zoekingen in een informatica-omgeving” 
• Gert Vermeulen: “(huis)zoekingen in internationaal verband” 
• Als afsluiter wordt aan minister Koen Geens gevraagd om te overlopen wat in het 

wetsvoorstel van 11 mei 2020, houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, nieuw of 
veranderd is met betrekking tot de huiszoeking en het beslag. 

De hoofdstukken overlopen de begrippen over de huiszoeking in het algemeen, huiszoekingen en 
beslag met een gerechtelijk oogmerk en een bestuurlijk oogmerk, het doorzoeken van 
vervoermiddelen, (huis)zoekingen in informaticasystemen en in een internationaal perspectief, het 
fouilleren van personen, DNA van plaats delict tot laboratorium, de praktische uitvoering van een 
huiszoeking, de vaststellingen ter gelegenheid van het plaatsbezoek, om te besluiten met een overzicht 
welke gespecialiseerde partners bijstand kunnen verlenen. 

 

3.1.5 CPS-Studiedag: “Er zijn geen bruine of witte politieambtenaren … alleen 
blauwe”! De (on)zin van etnische diversiteit in de politieorganisatie 
18 september 2020 – Lamot site in Mechelen  

Steeds vaker zien we gevallen van politiegeweld en politiediscriminatie in de openbaarheid komen. 
Hierdoor lijkt het vertrouwen in de politie, vooral bij minderheidsgroepen onder druk te staan. Uit 
onderzoek weten we dat hoe groter het vertrouwen in de politie en hoe legitiemer deze wordt 
gepercipieerd, hoe groter de kans dat de bevolking zal meewerken en zich niet tegen het 
politieoptreden zal verzetten. 

Om hieraan oplossing te geven worden diversiteitsbeleidsplannen gemaakt door de politieorganisatie. 
In deze suggereert het beleid vaak om meer etnische diversiteit in het politiekorps te brengen. De inzet 
hierbij is van het politiekorps een spiegel van de maatschappij te maken. Vooral gemeenschappen met 
een migratieachtergrond zouden zich dan beter in de politie herkennen. Politiemensen met een 
migratieachtergrond kunnen tegelijkertijd ook bruggenbouwers zijn tussen de politie en de 
minderheidsgemeenschappen. 

Op deze studiedag richten we ons op de vragen: waarom moeten we aandacht besteden aan etniciteit 
in de politieorganisatie, in het diversiteitsbeleid in het bijzonder? Wat is de rol  van politieambtenaren 
met een migratieachtergrond in de politieorganisatie? Het doel is onder meer een stem te geven aan 
politiemensen met een migratieachtergrond. Hoe ervaren zij de politie, het diversiteitsbeleid en wat 
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is hun rol ten aanzien van minderheidsgemeenschappen? Verder gaan we na hoe we vorm zouden 
kunnen geven aan een diversiteitsbeleid, met het oog op creëren van een diversere of meer 
‘gekleurde’ politieorganisatie. 

In de namiddag wensen we een aantal workshops te organiseren waarin we in kleinere groepen actief 
debatteren en nadenken over mogelijke initiatieven voor de toekomst. We hopen daarbij concrete 
projecten te kunnen bedenken/ontwikkelen voor het diversiteitsbeleid van morgen. Projecten die de 
etnische diversiteit in de politieorganisatie versterken. 3 beleidsdomeinen of thema’s komen aan bod: 
(1) rekrutering en selectie; (2) diversiteitsbeleid s.l. ; (3) professioneel profileren. 

 

3.1.6 CPS-studiedag: Voorbij Salduz: is het (verdachten)verhoor nog meer dan het 
stellen van vragen?  
23 september 2020 – Thor Central, Genk 

Sedert de intrede van de advocaat bij het verhoor naar aanleiding van het befaamde Salduz-arrest en 
de EU-richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat dreigt de aandacht voor het politioneel 
verhoor enkel nog te worden herleid tot deze kwestie. Daarnaast treedt de inzet van technologische 
hulpmiddelen bij het politionele werk steeds meer op de voorgrond. Het verhoor is echter meer dan 
louter de (nasleep van de) Salduz-toepassing en blijft, ondanks de technologische vooruitgang, 
noodzakelijk. Het stellen van goede vragen en het aannemen van een correcte onderzoekende houding 
blijft dan ook essentieel. Hoewel het gebruik van verhoortechnieken niet wettelijk is geregeld, wordt 
in België de basisverhoortechniek vooropgesteld. Deze techniek is niet beperkt tot 
verdachtenverhoren, maar geldt ook voor het verhoren van slachtoffers en getuigen. Niettemin kan 
op verschillende wijze invulling worden gegeven aan hoe deze techniek precies wordt toegepast en 
kunnen tal van “hulpmiddelen” worden ingeschakeld bij het verhoren van personen. 

Zo biedt het CPS reeds lang de SCAN-opleiding aan, maar door middel van deze studiedag (en een 
vervolgopleiding die in het najaar van 2020 zal worden georganiseerd) wil het CPS nu ook 
tegemoetkomen aan de vraag uit de praktijk om eveneens inzicht te bieden in andere relevante 
verhoortechnieken zodat de verhoorder zicht heeft op het volledige arsenaal aan technieken dat kan 
worden ingezet tijdens een verhoor. Tijdens de studiedag zal dan ook aandacht worden besteed 
aan best practices en valkuilen van verhoren, gekaderd binnen de nieuwste academische inzichten 
inzake verhoortechnieken en de concrete vertaalslag hiervan in de Belgische praktijk. Zo biedt deze 
studiedag een verdieping van en aanvulling op de kennis van verhoortechnieken die in beperkte mate 
aan bod komt in de reguliere politieopleidingen, waarbij een kruisbestuiving tussen actuele 
academische inzichten en de verhoorpraktijk wordt vooropgesteld. 

 

3.1.7 Studienamiddag: ‘Weerbaarheid van politiemensen na een ingrijpende 
gebeurtenis 
28 september 2020 – Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’, Gent  
Een initiatief van de Research Group ‘Governing & Policing Security’ (www.gaps-ugent.be), Ghent 
University, Facutly of Economics and Business Administration, Department Public Governance 
&  Management in samenwerking met het CPS en de Politiezone Gent  

22 maart 2016 is een dag die in ons collectief geheugen gegrift staat. De aanslagen op de luchthaven 
van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek brachten een diversiteit aan hulpverleners op de 
been, waaronder politiemensen. Een ingrijpende gebeurtenis als deze kan een impact hebben op de 

http://www.gaps-ugent.be/
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fysieke en mentale gezondheid van politieambtenaren. Ook confrontaties met agressie, geweld of 
(zelf)moord kunnen op korte of lange termijn van invloed zijn op het welzijn van politiemensen. Dit 
kan leiden tot een verhoogd absentheïsme of presentheïsme (aanwezig zijn maar taken niet naar 
behoren uitvoeren), een verlies aan motivatie of probleemoplossend vermogen, een lager zelfbeeld of 
het ontwikkelen van ziektebeelden zoals depressie, burn-out of post-traumatisch stress syndroom.   

Anderzijds wijst onderzoek uit dat een groot deel van de politieambtenaren net veerkrachtig reageren 
in de nasleep van traumatische gebeurtenissen en dat roept vragen op. Is deze weerbaarheid louter 
een individueel gegeven? Kan de politieorganisatie hier een belangrijke rol in spelen? En wat met 
politiecultuur? Tijdens deze studienamiddag worden onderzoeksresultaten hierover gepresenteerd als 
input voor een debat over weerbaarheid bij eerstelijnshulpverleners. 

Op het einde van deze studienamiddag zal de prijs worden uitgereikt van de 9de editie van de CPS-
prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2018-2019). 

De 2 genomineerde eindwerken voor de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk 
(academiejaar 2018-2019), in willekeurige volgorde, zijn: 

• Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie. De invloed van de organisatiecultuur op 
de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: een 
exploratieve casestudy 

• Individualiserend vermogen van latente vingersporen en DNA op verdachte pakketten na 
neutralisatie of explosie 
 

3.1.8 CPS- Webinar: Innovatieve verkeershandhaving: toekomstvisies om de pakkans 
te vergroten (i.s.m. Uitgeverij Vanden Broele) 

22 oktober 2020   

Webinar on demand met live slotdebat om 12u30. 
Uitgeverij Vanden Broele en CPS (Center for Policing and Security) organiseren in samenwerking 
met VIAS een webinar omtrent innovatieve verkeershandhaving, bestaande uit een live sessie 
gecombineerd met een reeks on demand webinars.  Het live moment wordt voorzien op donderdag 
22 oktober van 9u30 tot 13u. De webinars kunt u nadien ook volgen wanneer het u het best past. 
Een documentatiepakket wordt naar het adres van uw keuze opgestuurd. 
 
Tijdens deze digitale studiedag 'Innovatieve verkeershandhaving: toekomstvisies om de pakkans te 
vergroten' staan we stil bij de 11-jarige verjaardag van de zevende basis functionaliteit van de lokale 
politie, namelijk verkeer. Zoals het hoort bij een verjaardag blikken we kort terug naar het verleden 
maar kijken vooral graag vooruit. Het landschap is sinds de uitvoerig veranderd met de komst van 
trajectcontroles, snuffelaars, speekseltesten, ANPR en FOCUS om een aantal zaken te noemen. 

Tijdens deze digitale studiedag kijken we vooral vooruit hoe we de komende jaren de pakkans voor 
verkeersfeiten nog verder kunnen verhogen en de verkeersveiligheid te vergroten deels door innovatie 
maar deze ook kritisch tegen het licht houden. Voor deze studiedag zal een aantal (inter)nationale 
experts toelichten wat de best practices zijn rond verkeershandhaving en wordt de studiedag 
afgesloten met een debat met een aantal van de belangrijke actoren. 
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3.2 SPECIALE PROJECTEN 
 

Er waren geen speciale projecten in 2020. 
 
 

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 2020 waren er geen lezingen en debatten. 
 
 

3.4 OPLEIDINGEN 

Ontstaan en opzet CPS-opleidingen  

Het CPS wenst een kwaliteitsvol opleidingsprogramma aan te bieden dat inspeelt op noden vanuit de 
praktijk, steeds met inbreng van zowel de academische wereld als de praktijk. 

Een eerste opleiding die reeds 20 jaar bijna jaarlijks wordt ingericht is de SCAN cursus. 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. 

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 het verleden werden opleidingsreeksen georganiseerd rond “Evenementen- en crisisbeheer” en 
“Interviewing en communicatie”. 
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Vanaf 2020 zal het CPS zich enerzijds toespitsen op opleidingen rond verhoortechnieken waaronder 
de opleiding ‘SCAN – Analyse van schriftelijke verklaringen’ en starten met de voorbereiding van de 
Opleidingen ‘Verhoor van verdachten’ enerzijds en anderzijds op opleidingen rond internationale 
samenwerking inzake politie en justitie. Deze opleidingen werden wegens de coronacrisis uitgesteld 
naar 2021. 
 

 

4. PUBLICATIES 
 
 

4.1 CPS-REEKS I.S.M. UITGEVERIJ VANDEN BROELE 
 
Sinds 2020 ontwikkelt het CPS een eigen publicatiereeks in structurele samenwerking met uitgeverij 
Vanden Broele. 

Daarnaast werkt het CPS op ad hoc basis samen met andere uitgeverijen en partners, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een studiedag waarop een wetenschappelijk onderzoek wordt gevaloriseerd. 

Het Centre for Policing and Security en Uitgeverij Vanden Broele, twee spelers met een belangrijke rol 
in de uitbouw en de verspreiding van kennis voor de politie- en veiligheidsdiensten, slaan vanaf 2020 
de handen in elkaar. 

Vanaf 2020 bundelen het CPS en Uitgeverij Vanden Broele heel wat krachten: een sterke verankering 
binnen de sector, een uitgebreid netwerk, een ruime inhoudelijke expertise én de knowhow om de 
juiste informatie op de juiste manier bij de juiste persoon te krijgen. 

De samenwerking betreft niet alleen praktijkgerichte studiedagen en opleidingen, maar ook een 
nieuwe boekenreeks en een verdere inhoudelijke uitbouw van BlueConnect, het online kennispunt 
voor de politie. 

De eerste publicaties in de nieuwe reeks die tot stand kwamen uit de samenwerking met Uitgeverij 
Vanden Broele, zowel als gedrukte publicatie als in Blue Connect, zijn:  

1) Het verdachtenverhoor – een roadmap 

Rudi Schellingen (PZ Carma) 

Het praktijkgerichte boek ‘Het verdachtenverhoor – een roadmap’ biedt nieuwe inzichten en een 
stappenplan (7 stappen) aan om het verdachtenverhoor vooral onderzoekend en tactisch aan te 
pakken.  

2) 'Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie  

De invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen 
binnen de politiezone Gent: een exploratieve casestudy'   

Hans Moors (winnaar CPS-scriptieprijs 2020) 

 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=OTA5NzM4Njg%3AcDEtYjIwMDE3LTg5YTFmNTlhMTQ5MzRmZjU4ZWRlMjJjMDAyZjkxYWU2%3Ac2VjQHBvbGljaW5nYW5kc2VjdXJpdHkuYmU%3AY29udGFjdC0zMGMwYTJhODg2OWVlOTExYTliZTAwMGQzYTM4YTk1ZC1lMmQwMjYxOTBiZjE0OTM1YmUzYzY1Y2ZjNzIyY2ZlMw%3AZmFsc2U%3AMg%3A%3AaHR0cDovL3d3dy5wb2xpY2luZ2FuZHNlY3VyaXR5LmJlLz9fY2xkZWU9YzJWalFIQnZiR2xqYVc1bllXNWtjMlZqZFhKcGRIa3VZbVUlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0zMGMwYTJhODg2OWVlOTExYTliZTAwMGQzYTM4YTk1ZC1lMmQwMjYxOTBiZjE0OTM1YmUzYzY1Y2ZjNzIyY2ZlMyZlc2lkPTY3NWYxNzdmLTRhMzgtZWExMS1hODEzLTAwMGQzYTI1YmJlOQ&K=SelOpumzePaQrv6J747jnA
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=OTA5NzM4Njg%3AcDEtYjIwMDE3LTg5YTFmNTlhMTQ5MzRmZjU4ZWRlMjJjMDAyZjkxYWU2%3Ac2VjQHBvbGljaW5nYW5kc2VjdXJpdHkuYmU%3AY29udGFjdC0zMGMwYTJhODg2OWVlOTExYTliZTAwMGQzYTM4YTk1ZC1lMmQwMjYxOTBiZjE0OTM1YmUzYzY1Y2ZjNzIyY2ZlMw%3AZmFsc2U%3AMw%3A%3AaHR0cHM6Ly91aXRnZXZlcmlqLnZhbmRlbmJyb2VsZS5iZS9ubC1iZS9ob21lLmFzcHg_X2NsZGVlPWMyVmpRSEJ2YkdsamFXNW5ZVzVrYzJWamRYSnBkSGt1WW1VJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMzBjMGEyYTg4NjllZTkxMWE5YmUwMDBkM2EzOGE5NWQtZTJkMDI2MTkwYmYxNDkzNWJlM2M2NWNmYzcyMmNmZTMmZXNpZD02NzVmMTc3Zi00YTM4LWVhMTEtYTgxMy0wMDBkM2EyNWJiZTk&K=mJXAPR6FGyv0LRPz1r54Yg
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=OTA5NzM4Njg%3AcDEtYjIwMDE3LTg5YTFmNTlhMTQ5MzRmZjU4ZWRlMjJjMDAyZjkxYWU2%3Ac2VjQHBvbGljaW5nYW5kc2VjdXJpdHkuYmU%3AY29udGFjdC0zMGMwYTJhODg2OWVlOTExYTliZTAwMGQzYTM4YTk1ZC1lMmQwMjYxOTBiZjE0OTM1YmUzYzY1Y2ZjNzIyY2ZlMw%3AZmFsc2U%3ANg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuYmx1ZWNvbm5lY3QuYmUvbmw_X2NsZGVlPWMyVmpRSEJ2YkdsamFXNW5ZVzVrYzJWamRYSnBkSGt1WW1VJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMzBjMGEyYTg4NjllZTkxMWE5YmUwMDBkM2EzOGE5NWQtZTJkMDI2MTkwYmYxNDkzNWJlM2M2NWNmYzcyMmNmZTMmZXNpZD02NzVmMTc3Zi00YTM4LWVhMTEtYTgxMy0wMDBkM2EyNWJiZTk&K=FIgCwkZX5gUheKfqBHxvtg
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4.2 ANDERE PUBLICATIES 

Naast de CPS-reeks in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele werkt het CPS ook op ad-hoc-basis 
samen met andere uitgeverijen en partners, vaak naar aanleiding van een studiedag. 

Volgende nummers zijn in samenwerking met het CPS-leden verschenen: 

Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur 

Dit boek analyseert de door de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen gedane 
vaststellingen en geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de Belgische  
veiligheidsarchitectuur. 

Uitgever: Intersentia 

Editors: Dirk Van Daele, Lore Mergaerts 

1e editie januari 2020 | xv + 177 blz. 

 

4.3 SCRIPTIEPRIJS 
 
In 2020 organiseerde het CPS voor de negende keer een scriptieprijs. De winnaar was Hans Moors 
met zijn scriptie 'Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie: De invloed van de 
organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de 
politiezone Gent: een exploratieve casestudy'.  

De prijs werd uitgereikt op 28/09/2021 op de studienamiddag ‘Weerbaarheid van politiemensen na 
een ingrijpende gebeurtenis’ te Gent. 

 

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. 
 
Wegens de lockdownperiodes (april-mei-juni-november) ten gevolge van de coronacrisis werden vele 
activiteiten uitgesteld. Om deze periodes tijdens de lockdown te overbruggen werd Nathalie Roegiers 
gedurende in totaal 4 maanden (april-mei-juni-november) met tijdelijke (gedeeltelijke) werkloosheid 
geplaatst. 

 

6. FINANCIËN 
 

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

 

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/3111/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/3332/
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• De werking van het CPS wordt deels gefinancierd door de bijdragen van het structureel 
partnership. De inkomsten uit het structureel partnership bedroegen in 2020 ongeveer 
25.000 euro. In ruil hiervoor organiseert 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 
blijft zeer groot. Door de Coronacrisis konden een aantal activiteiten niet worden 
georganiseerd. Daardoor is de omzet lager dan voorzien. Door de loonkosten terug te dringen 
door tijdelijke werkloosheid van Nathalie slaagde het CPS er in 2020 het operationele verlies 
te beperken.  

 
 

Gent,  
I.o. Nathalie Roegiers, Secretaris 
Voor Prof. dr. Dirk Van Daele, Voorzitter van het Centre for Policing and Security vzw 

 


