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  6 november 2018  |  13u – 17u

RECHERCHEREN 
OP HET INTERNET
De digitale wereld wordt meer en meer gebruikt om berichten op te 
slaan, te verzenden, afspraken te maken en zichzelf en/of zijn activiteiten 
te verbergen. Niets is zo vluchtig als de digitale wereld en manipulatie 
en uitlokking zijn dan ook voor de hand liggende verweertechnieken. 

De nieuwe regelgeving over de strijd tegen cybercrime heeft een grote 
impact gehad op de opsporingsmethoden en de bewijsgaring. Wat 
mag er nu meer dan vroeger en hoe kan je het bewijs leveren dat het 
onderzoek op een eerlijke wijze en met respect voor de rechten van de 
verdachte is gevoerd? 

  20 NOVEMBER 2018  |  13u – 17u 

DEEP AND DARK WEB

Het deel van het web dat vindbaar is voor zoekrobotten is maar een 
fractie van het internet. Naast die geïndexeerde websites zijn er ook 
onvindbare websites die je enkel rechtstreeks kan betreden wanneer je 
de url kent. Op dit ‘deep web’ staat vaak gevoelige informatie waarvan 
men niet wil dat onbevoegden ze gemakkelijk terugvinden. 

Het ‘dark web’ gaat nog een stap verder: om toegang te krijgen heb 
je speciale software nodig die je anonimiteit verschaft. Vanwege het 
anonieme karakter opereren criminelen en terroristen vaak via het dark 
web. Zo kunnen ze communiceren met andere criminelen of terroristen, 
en mensen ronselen. Dit medium is dan ook de criminele ontmoetings-
plaats bij uitstek.

Tijdens het seminarie surfen we in real time op het dark web. 
Tegelijkertijd bieden we je de tools aan die ervoor zorgen dat je niet 
verstrikt geraakt in dit web.

VOLDOENDE 
ERVARING MET 

HET INTERNET IS 
VEREIST!

De Pitte (Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre), Schommelei 1, 2850 Boom

Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo

politie, in het bijzonder de recherche, en magistraten recherche, opsporingsambtenaren, magistraten, 
ICT-verantwoordelijken bij de openbare besturen en instellingen

Erik Westhovens, CYBER security track lead - Technical 
Leak detection & prevention bij iGuards

Erik Westhovens, CYBER security track lead - Technical 
Leak detection & prevention bij iGuards
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  27 NOVEMBER 2018  |  13u – 17u

INSIDER THREATS

 Een ‘insider threat’ is een bedreiging binnen je organisatie uitgevoerd 
door je huidige of vorige medewerkers, aannemers of zakenpartners. 
Het gaat om personen die vertrouwelijke informatie hebben over de 
beveiligingspraktijken, de data en de computersystemen van de orga-
nisatie, en die die kennis gebruiken voor criminele doeleinden. 

Vaak besteden bedrijven en organisaties onvoldoende aandacht aan 
het risico van een insider threat door enkel in te gaan op de screening 
van personen. In dit seminarie gaan we verder dan persoonsscreening 
en behandelen we onder meer de volgende vragen:

 27 NOVEMBER 2018  |  13u – 17u

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT

Bij een verkeerscontrole wordt een magistraat tegengehouden. Een 
parlementslid wordt op heterdaad betrapt tijdens een illegale acti-
viteit. Een advocaat wordt betrapt in het casino. Deze niet alledaagse 
gebeurtenissen vormen een afwijking op de normale procedure en 
vragen een bijzondere aanpak en aandacht.

In dit praktijkseminarie zal Francis Clarysse je vertrouwd maken met 
de begrippen ‘voorrecht van rechtsmacht’ (onderzoeken lastens 
magistraten), immuniteiten (ministers, parlementsleden, diplomaten) 
en de valkuilen bij onderzoeken tegen personen met een bijzondere 
hoedanigheid (artsen, advocaten, notarissen).

•  Hoe ga je om met 
confidentiële informatie? 

•  Welk controlemechanisme 
heb je en wie heeft toegang?

•  Hoe beveilig je alles?

•  Hoe detecteer je gedrags-
verandering van personen en 
hoe ga je ermee om?

•  Hoe kan de overheid helpen?
•  Wat met de nieuwe wetgeving 

over veiligheidsadvies?

Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel Brussel

politie, magistraten, lokale besturen politie en magistraten

Marc Moris, Directeur Corporate Prevention & Protection 
(GCA/CPP) bij Proximus

Francis Clarysse, Advocaat-generaal
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  29 NOVEMBER 2018  |  13u – 17u

RONDTREKKENDE DADERBENDES

 Rondtrekkende daderbendes is geen nieuw, maar wel een pertinent 
fenomeen. Definitieve oplossingen voor deze problematiek blijven 
uit. Op welke wijze kan je het best te werk gaan? Welke middelen en 
diensten zet je het best in?

Dit seminarie geeft een inzicht in de cultuur, de gebruiken, de afspraken, 
de tekens en de methoden van rondtrekkende dadersbenden. Beide 
sprekers delen hun praktijkervaring en vertrekken vanuit concrete 
dossiers en onderzoeken.

  4 DECEMBER 2018  |  13u – 17u

 BEROEPSGEHEIM 

 In dit praktijkseminarie nemen we het artikel 458ter van het 
Strafwetboek onder de loep. Deze wet, beter bekend als de ‘Potpourri 
V-wet’, laat betrokkenen toe informatie uit te wisselen zonder het 
beroepsgeheim te schenden. Deze regelgeving is wel gebonden aan 
een aantal voorwaarden. In dit seminarie lichten we die voorwaarden 
toe en tonen we hoe je ze kan toepassen op het terrein.

Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031 Drongen

politie – recherche en OGP, magistraten politie, hulpverleners, magistraten, advocaten, lokale besturen

Peter Peereboom, Parketwoordvoerder
Steven Brants, PZ Mechelen-Willebroek

Deskundige nog te bevestigen
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  11 DECEMBER 2018  |  13u - 17u

SCREENING VAN PERSONEN

In het regeerakkoord van oktober 2014 beloofde de regering al om 
de veiligheidsscreenings van burgers uit te breiden en te objectiveren. 
Met de wet van 23 februari 2018 en drie uitvoeringsbesluiten van 8 mei 
2018 kwam ze die belofte na. Binnenkort worden duizenden personen 
onderworpen aan een extra veiligheidsverificatie. Die screening zal 
leiden tot een positief of negatief veiligheidsadvies met mogelijk 
jobverlies.

De uitbreiding van de veiligheidsscreenings heeft uiteraard te maken 
met de toegenomen terreurdreiging. De overheid wil preventief 
optreden door personen met een bepaald profiel of verleden te weren 
uit sommige plaatsen of functies.

Wauter Van Laethem maakt u wegwijs in deze nieuwe, complexe 
regeling die op sommige vlakken meer vragen oproept dan beant-
woordt. 

Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

politie, magistraten, advocaten, personen uit de telecom- en 
energiesector, medewerkers van De Lijn, Seveso-bedrijven

Wauter Van Laethem, Jurist bij het Vast Comité, 
plaatsvervangend gri�  er van het Beroepsorgaan inzake 
veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen
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  4 OKTOBER 2018  |  9u30 – 16u

OPVOLGING VAN DE NIEUWE 
WAPENWETGEVING
Tijdens deze studiedag word je door experts uit het veld op de hoogte 
gebracht van de gevolgen van de nieuwe wapenwet. Onder leiding 
van de dagvoorzitter belichten onze vier sprekers elk hun specifieke 
aspect en geven ze je zo een volledig beeld van de huidige situatie en 
evoluties.

  20 NOVEMBER 2018 |  9u30 – 16u

TUCHTREGELING BIJ DE POLITIE

Politeia organiseert halfjaarlijks de interactieve praktijkdag Tucht-
regeling bij de politie. Experten Alain Liners en Jana Mouton leiden 
je doorheen de meest recente rechtspraak van de Raad van State – 
uitgesproken in de afgelopen zes maanden – en vergelijken die met 
de geldende tuchtregeling. Die toetsing is noodzakelijk om een goed 
inzicht te krijgen in de tuchtprocedure. 

De tuchtregeling bepaalt mee het kader waarbinnen het politieambt 
moet worden uitgeoefend. De regeling is dan ook geen doel op zich, 
maar een essentieel instrument binnen het algemeen personeelsbeleid.

Tijdens onze interactieve praktijkdag ontdek je als eerste de arresten 
die richtinggevend zijn voor de tuchtregeling bij de politie.

Koninklijke Bibliotheek van België (Royal Library Meeting 
Center), zaal Royal Sky Room 1, Kunstberg, 1000 Brussel

Vergaderzaal Kop van Kessel-Lo, 
Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo 

politie, advocaten, magistratenpolitie, magistraten, advocaten,  ambtenaren, sportschutters, 
jagers

Jana Mouton en Alain Liners

Edwin De Baene, Attaché Dienst Wapenvergunningen 
Oost-Vlaanderen
Luiz De Baets, Kabinetsadviseur Minister van Justitie
Toon Moeskops, Adviseur korpscheftaken politieacademie 
Apeldoorn
Luc Brees, Advocaat
Nils Duquet, Onderzoeker Vlaams Vredesinstituut

STUDIEDAGEN



Het belang van het onderzoek in het strafproces is sterk toegenomen. Deze evolutie heeft zich 
voltrokken in de wetgeving, de rechtspraak en rechtsleer, maar ook in de media en de samenleving. 
Dit handboek biedt een uitgebreid en up-to-date overzicht van de nieuwe wetgeving inzake bewijs-
middelen van het strafonderzoek. Daarnaast geeft het u een grondig inzicht in de technieken in het 
strafonderzoek. De focus van deze publicatie ligt op het praktische aspect, maar de auteur zorgt 
ook voor een kritische benadering van de procedures in het strafonderzoek. 

Handboek Strafonderzoek is hét werkinstrument voor iedereen die van nabij betrokken is bij 
het strafonderzoek: politieambtenaren, parketmagistraten, rechters en ambtenaren belast met de 
opsporing en vaststelling van bijzondere misdrijven. Het handboek is ook uitermate geschikt voor 
studenten.

Christian De Valkeneer is buitengewoon hoogleraar bij de rechtsfaculteit van de UCL, waar hij 
o.a. ‘Recht en praktijk van het politieambt’ doceert en medeverantwoordelijk is voor de GEPS-UCL 
(Groupe d’Étude des Politiques de Sécurité). Hij is ook procureur-generaal te Luik.

  HANDBOEK

STRAFONDERZOEK
DOOR CHRIST IAN DE VALKENEER
Het handboek voor doeltre� end speurwerk

”Recht is meer dan 
techniek. Het draagt 

waarden en politieke 
keuzes uit, waaraan dit 

handboek niet voorbij 
wil gaan.” 

Christian De Valkeneer

MEER INFO EN BESTELLEN VIA WWW.POLITEIA.BE

  
PRESENTEERT



De wet op het politieambt is dé informatiebron voor elke politie-
ambtenaar. Het handboek legt alle aspecten van het politieambt uit op 
een heldere, praktijkgerichte manier en is de leidraad voor een correct 
politieoptreden.

De wet op het politieambt gaat ook in op andere relevante rechtspraak, 
rechtsleer en wetgeving en wordt daarom jaarlijks geactualiseerd. Sinds 
de vorige editie onderging de wetgeving over de politiefunctie veel 
veranderingen. De eenentwintigste editie van dit handboek is dan ook 
grondig aangepast op verschillende vlakken. 

In dit handboek vindt u ook een overzichtelijke tabel over de wettelijke 
basis en voorwaarden van vorderingen en een uitgebreid trefwoorden-
register met de belangrijkste politieconcepten. De handige leeswijzer 
leidt u doorheen de wet op het politieambt.

MEER INFO EN BESTELLEN VIA WWW.POLITEIA.BE

PRESENTEERT

21ste
  

editieDE WET OP HET  POLITIEAMBT
HANDBOEK VAN DE POLITIEFUNCTIE EN POLITIEORGANISATIE

door Eddy De Raedt, Alain Liners, Philippe Rosseel en Bart Van Thienen

NIEUW IN DEZE EDITIE:
 Gebruik van camera’s door politiediensten

 Aangepaste bevoegdheden van politiediensten en van cruciale 
partners van politiediensten

 Recente rechtsspraak van het hogere rechtscollege in ons land die 
de bevoegdheden van politieambtenaren verduidelijkt

 Nieuwe personeelscategorie “beveiligingsagenten en -assistenten”

 Impact van de GDPR op het informatiebeheer voor Belgische politie

 Wettelijke basis voor het opstellen van een gedematerialiseerd pv

 Nieuwe mogelijkheden inzake politionele samenwerking

 Oprichting van een nieuwe Directie Beveiliging binnen de federale 
politie

 Nieuwe ontwikkelingen rond het optreden tegen terrorisme



PRAKTISCHE INFORMATIE

De seminaries in Brussel vinden plaats bij Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 
1000 Brussel.

De seminaries in Westerlo vinden plaats in Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo.

De seminaries in Boom vinden plaats in De Pitte (Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre), Schommelei 1, 2850 Boom.

De seminaries in Drongen vinden plaats in de Oude Abdij, Drongenplein 27, 
9031 Drongen.

De studiedag in Kessel-Lo vindt plaats in de Vergaderzaal Kop van Kessel-Lo, 
Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo.

De studiedag in Brussel vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek van België 
(Royal Library Meeting Center), zaal Royal Sky Room 1, Kunstberg, 1000 Brussel.

Uitgeverij Politeia en de Koninklijke Bibliotheek van België zijn eenvoudig te bereiken 
met de trein tot in Brussel-Centraal. Vanuit station Brussel-Centraal is het slechts 5 
minuten wandelen.

Met de wagen tot bij Uitgeverij Politeia of de Koninklijke Bibliotheek van België? 
Dan kan je gebruikmaken van de (betaal)parking Albertina-Square (Stuiverstraat 3).

Westerlo, Boom en Drongen zijn eenvoudig te bereiken met de wagen. Telkens is 
parking verbonden aan de opleidingsruimtes.

Kessel-Lo is makkelijk te bereiken met de trein.

Telkens van 13u30 tot 17u (onthaal vanaf 13u) voor seminaries en van 10u00 tot 16u 
(onthaal vanaf 9u30) voor studiedagen, tenzij anders vermeld op onze website. @UitgeverijPoliteia

Keizerslaan 34 - 1000 Brussel
tel. 02 289 26 10 - fax 02 289 26 19
info@politeia.be

         @UPoliteia

INSCHRIJVEN: 
Inschrijven gebeurt digitaal 
en doe je via 
www.politeia.be of via 
events@politeia.be

Ontdek het volledige aanbod 
praktijkseminaries 
op www.politeia.be 

Vragen en inschrijvingen: 
events@politeia.be


