CPS-Studiedag:
“Tussen mens en recht. Politie als
hoeder van mensenrechten: feiten en
dilemma’s”
Museumbezoek en Prijsuitreiking CPS-prijs

Centrum voor Politiestudies vzw

Woensdag, 5 juni 2013 - Kazerne Dossin, Mechelen
“Het democratisch gehalte van een organisatie kan je meten aan de wijze
waarop ze omgaat met de mensenrechten van minderheden” (Eva Brems)
Niemand betwijfelt dat de politie in onze maatschappij een gemakkelijke taak heeft. De rol die ze moeten
spelen is allesbehalve duidelijk: enerzijds wordt de politieambtenaar als de dienaar van de wet beschouwd
en anderzijds wordt van politiemensen verwacht dat ze handelen naar ‘de geest’ van de wet. We zouden
er kunnen van uitgaan dat het antwoord te vinden is in de taakomschrijving en de wettelijke bevoegdheden
van de politie, maar ook dit lijkt niet altijd garanties te bieden voor een professioneel politieoptreden.
De handhaving van mensenrechten in het politiewerk lijkt een kader te bieden voor de rol en de taak van
de politie en de professionalisering ervan. Mensenrechten worden gezien als een algemeen gedragen
bundel van rechtvaardige eisen van de burgers tegenover de staat en haar organen. Daarnaast zijn het
evenzeer rechten die gedragen worden door de politiemensen.
Deze studiedag wil vanuit dit perspectief nagaan welke betekenis mensenrechten kan hebben voor de
politie en het politiewerk. Welke zijn de uitdagingen van morgen voor de politie inzake de handhaving van
mensenrechten in het politiewerk? Wat is de rol van de leidinggevenden daarin? Wat is de rol van de
overheid en de controlerende instanties in de wijze waarop de politie haar mensenrechten handhaaft?

Locatie

Kazerne Dossin - Memoriaal Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten
Goswin de Stassartstraat 153, B-2800 Mechelen
Kazerne Dossin ligt aan de stadsring van Mechelen, vlakbij de E19, op het kruispunt van de Edgard
Tinellaan en de Goswin de Stassartstraat, op wandelafstand van het historische stadscentrum en is
makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Station Mechelen (op 2 km), verbinding met bus lijn 500 (halte ‘Nokerstraat’ op 250m van het museum)
Station Nekkerspoel (op 1 km), 15 min. te voet.
Uitgebreide bereikbaarheidsinfo: zie http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=179.

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur, advocaten, academische wereld en
studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten
en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers

Programma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Sofie De Kimpe, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

Voormiddag

8u30:

Inschrijvingen en onthaal met koffie

9u00:

Welkomstwoord en inleicing door de dagvoorzitter, Sofie De Kimpe

9u15:

Antwerpse PV's uit 1942: schoelies, grijze muizen en stille helden. De Belgische politie en mensenrechtenschendingen
Prof. Dr. Herman Van Goethem, Professor Universiteit Antwerpen, Conservator van het Museum en
documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten

10u15:

Koffiepauze

10u45:

Kiezen tussen mensen en rechten. Mensenrechten een moeilijk begrip voor de politie?
Eddy De Raedt, Directeur Directie Bestrijding criminaliteit tegen goederen, Federale Gerechtelijke Politie

11u15:

De aanpak van racisme: goede bedoelingen maar averechtse effecten?"
Dr. Jochum Vrielinck, Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor Constitutioneel Recht

11u45:

Mensenrechten Mensenrechten als basis voor een duurzaam politiebeleid?
Over het belang van ethiek, transparantie en dialoog voor de maatschappelijk verantwoordelijke agent

David Leyssens, Network Director, Kauri vzw
12u15:

Broodjeslunch

Programma
Namiddag

13u15:

Wie bewaakt de burger? De rol van het Comité P in de strijd tegen de schending van de mensenrechten door
de politie?

Herman Daens, Vast lid van het Vast Comité P (onder voorbehoud)
13u45:

Als de leider doolt, verdwalen de schapen. Welke rol spelen leidinggevenden in de strijd voor

14u05:

Jack Van Peer, gewezen Korpschef Politiezone Sint-Niklaas
Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie

mensenrechten?

14u30:

15u45:

Debat - Moderator (in aanvraag)
Alexis Deswaef (advocaat), Jozef De Witte (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding),
Prof. Els Dumortier (prof. Dr. Vrije Universiteit Brussel), Prof. Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen,
conservator Kazerne Dossin), Ivo Flachet (advocaat en politicus PvdA), Inge Schoevaerts
(kinderrechtencommissariaat), Jack Van Peer (gewezen Korpschef Politiezone Sint-Niklaas), Diane
Reynders (Comité P) (gevraagd), Bart Somers (burgemeester) (gevraagd)
Wie durft zijn vinger op te steken ? Minister aan het woord over politieke verantwoordelijkheid in het
mensenrechtendebat

Extra programma:
• Vrij bezoek aan het

Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken
16u00:

Netwerkdrink

16u30:

Mogelijkheid tot het volgen van een rondleiding in het museum (gratis - vooraf te reserveren)

17u30:

Prijsuitreiking: CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2011-2012)

18u15:

Afsluitende receptie

museum

• Prijsuitreiking CPS-prijs

Accreditatie

Politiemedewerkers: Een aanvraag werd ingediend voor erkenning van deze studiedag als voortgezette
baremische vorming.
Magistratuur: De inschrijvingskosten voor de leden van de rechterlijke orde wordt ten laste genomen door
het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt
het IGO de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met
vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Praktische inlichtingen

Prijs: De deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch,
de koffiepauzes en de netwerkdrink inbegrepen. De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier
Politiestudies nr. 27 (2013-2) “Mensenrechten en politie”, uitg. Maklu, inbegrepen in de prijs. Voor het
museumbezoek en de uitreiking van de CPS-prijs moet worden ingeschreven via de online inschrijving onderaan
deze pagina (aan te kruisen). Deelname aan het museumbezoek is gratis, maar bij no-show wordt 8 euro in
rekening gebracht!
Structurele partners van het CPS krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u
structureel partner bent bij de online inschrijving, zie : www.politiestudies.be > Partners)
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per
persoon (zonder boek).
Inschrijving gebeurt online op de website van het CPS: http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=179.
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag.
Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft.
Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Coördinatie en voorbereiding:
Sofie De Kimpe, Dominique Van Ryckeghem, Paul Ponsaers, Alain Duchatelet, Mark Crispel, Annelies De Schrijver

Contactadres - Info
Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, fax: 09/223.73.12, email: secretariaat@politiestudies.be
Rekeninginformatie: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
Rekeningnummer: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB

Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over alle andere activiteiten van het CPS: www.politiestudies.be.

Inschrijven via de website: www.politiestudies.be.

