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NIEUW

De functie van de officier bestuur-
lijke politie is heel divers. Dit 
praktijkseminarie belicht de 
verschillende facetten van zijn 
functioneren. Naast het inzoomen 
op hun algemene taak en 
bevoegdheid worden de verschil-
lende bevoegdheden belicht.

Een officier bestuurlijke politie heeft onder meer 
een belangrijke rol te spelen bij stakingen in 
gevangenissen wanneer politiemensen taken 
overnemen van cipiers, is ook verantwoordelijk 
voor bestuurlijke aanhoudingen bij betogingen 
en komt nadrukkelijk op de voorgrond bij 
verhoogd terreurniveau 3 of 4 als bijvoorbeeld 
gebouwen moeten worden ontruimd.

Dit seminarie belicht alle facetten van de officier 
bestuurlijke politie die werd ingevoerd met de 
wet op het politieambt.

WAT IS DE FUNCTIE VAN DE 
OFFICIER BESTUURLIJKE  
POLITIE 

LESGEVER: Hoofdcommissaris Jean-Claude Gunst 
(directeur-coördinator arrondissement Antwerpen), 
auteur van het boek Officier van bestuurlijke politie bij 
Politeia, gaat dieper in op het onderwerp.

DOELGROEPEN: Alleen voor politie en magistraten

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 20 december

PRIJS: €185 (incl. btw, catering, documentatie en 
handboek)

PRAKTISCHE INFO
Alle seminaries vinden plaats bij 
Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 
Brussel.

Telkens van 13u30 tot 17u (onthaal vanaf 
13uur), tenzij anders vermeld op onze 
website. 

Uitgeverij Politeia is eenvoudig te 
bereiken met de trein tot in Brussel-
Centraal. Vanuit station Brussel-Centraal 
is het slechts 5 minuten wandelen. 

Met de wagen kan u parkeren op de 
(betaal)parking Albertina. 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven verloopt digitaal en doet u via  
www.politeia.be of via events@politeia.be 

PRAKTIJK 
SEMINARIES



NIEUW

Zwijgrecht, zwijgplicht en beroepsgeheim zijn 
de centrale thema’s. Hoe moeten de regels geïnter- 
preteerd worden? En wat mag de politieambtenaar 
of sociaal werker nu wel of niet zeggen?

De spreker bespreekt de actuele ontwikkelingen 
rond wetgeving en praktijken. Hij gaat ook na of het 
uitwisselen van gegevens versoepeld moet worden 
door toenemende radicalisering.

•  Wat met het beroepsgeheim van de dienst slacht- 
offerbejegening?

•  Kan beroepsgeheim ingeroepen worden t.a.v.  
een magistraat of burgemeester?

•  Is het beroepsgeheim van de hulpverlener zo 
verstrekkend om medewerking aan een politioneel 
onderzoek te weigeren?

•  Bestaat er een gedeeld beroepsgeheim?

U gaat naar huis met een handleiding zodat u  
elke toekomstige vraag zelf kan oplossen.

Hoe gaat u als politiedienst om met documenten die 
nog in gebruik zijn of opgenomen zijn in het statisch 
archief? Het overzicht behouden, is telkens een must. 
Wie klasseert, die vindt. 

Deelnemers krijgen antwoorden op volgende vragen: 

•  Hoe als lokale en federale politie omgaan met een 
archief?

•  Wat zijn de voor- en nadelen en de consequenties van 
digitale en klassieke archieven? 

•  Wat zijn de principes voor selectie en vernietiging, de 
richtlijnen van het rijksarchief, bestaande wettelijke 
bepalingen, de voorwaarden en mogelijkheden voor 
raadpleging voor derden? 

De spreker hanteert concrete voorbeelden om dit 
toe te lichten. 

De herkenning van een verdachte als de dader, 
door het slachtoffer of een getuige, in een keuze-
confrontatie is een sterk bewijsmiddel. In België 
bestaan geen nationale richtlijnen over line-up, 
fotoherkenning of getuigenverklaring. Het is aan 
de rechter ten gronde om, rekening houdend met 
andere elementen van het onderzoek, de bewijs-
waarde van de uitgevoerde keuzeconfrontatie te 
beoordelen. 

Wat komt aan bod?

• Een overzicht van de verschillende soorten keuze 
confrontaties zoals aanbevolen door rechtspsychologen. 

• Checklist voor het proces-verbaal en het verhoor. 

Deze opleiding is een must voor rechtspractici die 
als gevolg van de ‘Salduz-wet’ moeten inschatten 
of een keuzeconfrontatie correct verliep.

Hoe de pakkans van inbrekers verhogen? In dit semi-
narie komt de aanpak van PZ Gent en PZ Kastze aan 
bod naar aanleiding van de nationale campagne 
tegen woninginbraken ‘1 dag niet!’. 

Het project “diefstal in woning” van PZ Gent zet prio-
ritair in op de eerstelijnsvaststellingen, het sporen- 
onderzoek en preventie. Deze integrale & geïn-
tegreerde aanpak resulteert sinds 2012 in een 
optimale interne samenwerking voor een infor-
matie gestuurde politiezorg. De resultaten in een  
stedelijke omgeving zijn opvallend.

De aanpak van de PZ Kastze is ‘evidence based’ 
gestoeld op drie belangrijke pijlers: probleem- 
oplossend werken, intelligence-led policing, 
burgerbetrokkenheid. Zij investeren sinds 4 jaar in 
een vertaling van deze pijlers naar concrete werk- 
afspraken. Het project DARK is meer dan effectief!

HET BEROEPSGEHEIM TUSSEN  
POLITIE EN HULPVERLENERS

DE KEUZECONFRONTATIE  ARCHIVERING VAN 
POLITIEARCHIEF

WONINGINBRAKEN

SPREKER: Tim Opgenhaffen is verbonden aan 
het Instituut voor Sociaal Recht (K.U.Leuven) 
als doctoraatbursaal Welzijnsrecht. Naast zijn 
doctoraatsonderwerp (dwang in de zorg) legt hij zich 
al enkele jaren toe op het beroepsgeheim.

DOELGROEPEN: Politie | hulpverleners | magistraten | 
advocaten | lokale besturen

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 15 september

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie) 

SPREKER: Sam Van Clemen studeerde geschiedenis 
en archivistiek. In 2010 inventariseerde hij het archief 
van de lokale politie in Turnhout. 

DOELGROEP: Politie

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 27 september 

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie) 

SPREKER: Marc Bockstaele is criminoloog en (ere)
hoofdcommissaris federale gerechtelijke politie Gent

DOELGROEPEN: Politie

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 4 oktober 

PRIJS: € 199 (incl. btw, presentatie, catering en 
handboek)

LESGEVERS: Koen Thollebeek (inspecteur Politiezone 
Gent) is coördinator “Diefstal in woning”. Filip Van 
Steenbergen (Commissaris – vervangend korpschef 
PZ KASTZE) is leidinggevende van sectie diefstallen in  
woning. Beide sprekers zijn specialist in deze materie.

DOELGROEPEN: Politie | magistraten 

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 11 oktober 

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie)

slechts 16 plaatsen beschikbaar – 
opleiding duurt 4 uur!

Bruno Van Clemen
Markering

Bruno Van Clemen
Markering

Bruno Van Clemen
Markering



NIEUW

Volgens wetenschappelijk onderzoek vertoont 30% 
van de gevangenispopulatie psychopathische 
kenmerken. Dit cijfer bewijst dat zowel politie als 
rechtspractici significant vaak in contact komen met 
criminele psychopaten. Dé psychopaat bestaat niet. 
Naargelang de schuifjes op het mengpaneel van de 
kenmerken geregeld zijn, heb je te maken met een 
andere soort psychopaat. 

Dit betekent dat bijna elke psychopaat zijn of haar 
eigen benadering vergt. Het tijdig herkennen van 
psychopate elementen op basis van de Psychopathy 
Checklist-Revised (PCL-R) van Hare, optimaliseert de 
communicatie met hen. 

De multiculturele samenleving is een feit. 
Sommigen aanzien deze smeltkroes als een 
verrijking, voor anderen boezemt ze angst in. De 
justitiemedewerkers en zeker zij die verhoren 
doen, komen er praktisch dagelijks mee in contact. 
Nochtans blijkt dat dit aspect van verhoren weinig 
of niet het voorwerp uitmaakt van onderzoek of 
bijzondere training. 

Welke vragen worden beantwoord?

• Hoe misverstanden of irritaties vanuit culturele of 
religieuze verschillen oplossen. 

• Welke tactiek hanteren om verhoren soepel en doel-
treffend te laten verlopen.

De regelgeving inzake de bevol-
kingsregisters legt iedereen de 
verplichting op om zich in te 
schrijven op zijn hoofdverblijf-
plaats. Wie dat niet doet, pleegt 
domiciliefraude. Dit kan om 
verschillende reden gebeuren: 
verhoogde tegemoetkomingen 
of uitkeringen, een lagere sociale huurprijs, fiscaal 
voordeel,…

In dit seminarie krijgt u inzichten in: 

• Het wettelijke kader en de begrippen: wat is een 
hoofdverblijfplaats/referentieadres, zijn afwijkingen 
mogelijk,...? 

• Hoe verloopt een woonstvaststelling en wat indien 
deze vaststelling niet overeenkomt met het  
bevolkingsregister of de verklaringen van de 
betrokkenen.

• Met welke middelen kan een onderzoek naar  
domiciliefraude verlopen?

Politiemensen en jongeren komen in uiteenlopende 
situaties met elkaar in contact. Hoe dat gesprek 
verloopt, wordt sterk beïnvloed door het beeld dat 
jongeren en politiemensen van elkaar hebben.

Welke inzichten in de (o.a. neurologische) ontwik-
keling van kinderen en jongeren helpen politie-
mensen voor een vlotter onderling contact? 

Hoe best kijken naar “identiteit” (van jongeren en 
van politiemensen)?

Welke tips houden politiemensen in hun achter-
hoofd in relatie met jongeren, zowel tijdens 
eenmalige interventies als in een langere relatie? 

Er wordt tijd voorzien voor uitwisseling van erva-
ringen en concrete casussen.

VERHOOR 
VAN PSYCHOPATEN

DOMICILIEFRAUDEINTERCULTUREEL  
VERHOOR 

OMGAAN MET JONGEREN

LESGEVER: Marc Bockstaele is criminoloog en (ere)
hoofdcommissaris federale gerechtelijke politie Gent. 
Daarnaast is hij docent aan de Nationale Recherche school.

DOELGROEPEN: Politie | magistraten 

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 18 oktober (van 9u30 – 
16u30). 

PRIJS: €229 (incl. btw, lunch, koffiepauzes, tekstboek 
en documentatie)

SPREKER: Mario De Bon is lesgever 
‘verhoortechnieken’ aan diverse opleidingscentra 
zoals PAULO, IGO, WPS, PIVO, OLAF e.a. 
inspectiediensten.

DOELGROEPEN: Politie | magistraten 
| justitieassistenten | OCMW- en 
gemeentemedewerkers | dienst vreemdelingenzaken, 
en iedereen die gesprekken of verhoren doet met 
mensen van andere culturen of religies. 

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 20 oktober

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie)

LESGEVER: Tom Vandromme is adviseur bij het 
agentschap Inspectie RWO van de Vlaamse overheid. 
Hij is specialist inzake sociale huur, woningkwaliteit 
en ruimtelijke ordening alsook onderzoeker aan 
de UA. 

DOELGROEPEN: Politie | arbeidsauditoraten | lokale 
besturen | bijzondere inspectiediensten

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 27 oktober

PRIJS: €185 (incl. btw, catering, documentatie en 
handboek)

SPREKER: Fiona Ang is directeur van Vormen 
vzw (expertisecentrum mensenrechten- en 
kinderrechteneducatie Vlaanderen)

DOELGROEPEN: Politie | sociale dienst | lokale 
besturen

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 25 oktober 

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie) 

UNIEKE 
PRAKTIJKDAG

HANDBOEK
INBEGREPEN

slechts 16 plaatsen beschikbaar



NIEUW

De nieuwe wetgeving voor de 
strijd tegen cybercrime is op 
komst. Dat zal grote impact 
hebben op de onderzoeks- 
methoden en de bewijsvergaring. 
Met dit praktijkseminarie bereidt 
u zich gedetailleerd voor.

De vraag naar manipulatie en 
uitlokking is dan voor de hand 
liggend. Wat mag er nu meer dan voorheen en hoe 
het bewijs leveren dat het proces en onderzoek op 
een eerlijke wijze, met respect voor de rechten van de 
verdachte is gevoerd? Of mag nu alles?

Beide lesgevers zijn gepokt en gemazeld in deze materie 
en zijn de auteurs van het referentiewerk Cybercrime. 
Zij spreken vanuit de praktijk als onderzoeksrechter en 
federaal magistraat. Ze zijn ook nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de nieuwe wet!

Veiligheidsscreenings zijn in. De jongste jaren 
is het aantal gevallen waarin burgers worden 
onderworpen een ‘betrouwbaarheidsonderzoek’  
exponentieel gegroeid: 

• Voor specifieke functies: aalmoezenier in gevangenis,...
• Voor beveiligde plaatsen: kerncentrales,...
• Voor speciale evenementen: een EU-top,...

Telkens wordt je betrouwbaarheid, integriteit of 
moraliteit beoordeeld, soms na een diepgaand 
onderzoek, soms na een snelle verificatie van 
beschikbare gegevens. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze lijst nog 
aangroeien wie het regeerakkoord erop naleest. 
Deze (wild)groei aan veiligheidsscreenings 
heeft uiteraard alles te maken met de toege-
nomen terreurdreiging. De overheid wil preventief 
optreden door personen met een bepaald profiel of 
verleden te weren uit sommige plaatsen of functies. 
Maar wie ziet door het bos de bomen nog? 

Op 1 december 2016 worden aanpassingen 
in de Salduz-wet van kracht. Iedereen heeft er 
van gehoord van het recht tot bijstand van een 
raadsman. Maar wat betekent het recht tot bijstand 
van een advocaat in de dagdagelijkse praktijk van de 
politie, onderzoeker of verdediging? 

In welke gevallen geldt dit recht en op welke wijze 
dient het uitgeoefend te worden? Wat zijn de 
sancties bij niet-naleving ervan?

Bij het begeleiden van slachtoffers en verdachten is 
het absolute noodzaak een correct beeld te schetsen 
van de toepassing van deze wet.

Het seminarie wordt in duo gegeven door een 
onderzoeksrechter en door een advocaat. Elk aspect 
komt aan bod net als welke houding protagonisten 
moeten aannemen. 

70% van de Belgische internetgebruikers heeft een 
profiel op een (of meer) sociale netwerksite(s)… Naast 
Facebook & Twitter zijn er nog tientallen andere: Peach, 
Yelp, Pinterest, Siri, Google Now, Meerkat, Periscope,... . 
Leer ze verkennen op een systematische wijze. 
Ze bevatten relevante persoonsgegevens voor een 
onderzoek

Google verdringt bijna alle andere zoekmachines, maar 
volstaat googelen? Dit seminarie dompelt je onder in:

• Alternatieve ‘sociale‘ zoekmachines, de habitat van 
‘duistere’ activiteiten. 

• Hoe voorkomt een overijverige rechercheur dat hij/zij
  zijn/haar zaak verbrand door onbeschermd te gaan surfen? 
• Welke gevaren loeren er bij elk netwerk om de hoek? 

Concrete voorbeelden leren je nog efficiënter het 
internet te betreden.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
zoals fotoherkenning of contra-onderzoek ‘Wie volgt 
mij?’.

CYBERCRIME  
EN DIGITALE  
ONDERZOEKEN

DE VERNIEUWDE  
SALDUZ-WETGEVING

SCREENING  
VAN PERSONEN

RECHERCHEREN VIA  
SOCIALE NETWERKEN

LESGEVERS: Philippe Van Linthout, 
onderzoeksrechter en federaal magistraat Jan 
Kerkhofs, de auteurs van Cybercrime, zullen 
aangeven binnen welke wettelijke grenzen toestellen 
kunnen worden uitgelezen en wat de (bewijs)waarde 
is van de verkregen informatie.

DOELGROEPEN: Politie | magistraten

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 17 november

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie), 
met handboek €249

LESGEVER: Wauter Van Laethem is jurist en 
stafmedewerker van het Vast Comité van Toezicht 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
en medeauteur Wet op de bijzondere 
inlichtingsmethoden. 

DOELGROEPEN: Politie | magistraten | advocaten

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 22 november

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie)

LESGEVERS: Theo Byl, onderzoeksrechter Mechelen, 
is al jaren een autoriteit en doceert hierover. 
Daarnaast is Tom De Meester, advocaat, een 
specialist terzake.

DOELGROEPEN: Magistraten | politie | advocaten

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 1 december 

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie) 

LESGEVER: Jan Verhulst is werkzaam bij i-force 
gespecialiseerd in investigations-intelligence en 
IT-Forensics. Hij verzorgde reeds verschillende 
praktijkseminaries en maakt een moeilijke materie 
begrijpbaar. 

DOELGROEPEN: Politie | magistraten | advocaten

LOCATIE EN DATUM: Brussel | 8 december

PRIJS: €159 (incl. btw, catering en documentatie) 

HET REFERENTIE-
HANDBOEK


