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Het is de bedoeling van het CPS om bij elk van de studiedagen de deelnemers te voorzien van 
aanvullende digitale informatie. Op deze wijze kan wie verder méér wenst te vernemen over de 
problematiek die in de studiedag aan bod kwam zich verder informeren.  
Wij streven niet de volledigheid na, wél bieden we u een selectie van relevante actuele informatie. 

Deze lijst kwam tot stand met medewerking van de leden van de werkgroep die instonden voor de 
totstandkoming van de studiedag. 

Wie dit wenst kan voorstellen om aanvullingen op te nemen deze lijst. U kan ze bezorgen aan:  
sec@policingandsecurity.be 
_____________________________________________________________________________ 
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