
58-Verhoren van mentaal kwetsbare personen
Editoren: Marc Bockstaele, Auke Van Dijk,
Frédéric Declercq, Robin Kranendonk, Koen
Geijsen
Het verhoor van kwetsbare volwassenen, als gevolg van
een tijdelijke of permanente psychische of
psychiatrische stoornis, valt sedert de ‘Salduzwetten’
onder hetzelfde regime als het verhoor van
minderjarigen. De ondervrager moet de kwetsbaarheid   
zelf inschatten, eventueel na overleg met de
behandelend magistraat en ‘advies’ van de aanwezige
advocaat. Doorgaans zullen personen met een zware
psychische stoornis als schizofrenie en paranoïa tijdig
herkend worden. Dit geldt ook voor een ‘zichtbare’
verstandelijke beperking, zoals het syndroom van Down.
Het probleem zit echter in de detectie van subtielere
(verborgen) vormen van zware psychische stoornissen
tijdens de interventie. Onder meer schizofrenen,
paranoïci en personen met een (licht) verstandelijke
beperking trachten hun pathologie soms te verbergen,
zij het vanwege gebrekkig ziekte-inzicht, zij het uit
schaamte of uit vrees gek of dom te worden bevonden.
Omgekeerd zijn er ook verdachten die een psychische
stoornis veinzen (bv. geheugenverlies, hallucinaties of
wanen).
Welke tools staan de justitiële actoren, die ter zake
leken zijn, ter beschikking om een inschatting te
maken? En wat zijn belangrijke aspecten in het horen
van kwetsbare personen die aandacht behoeven?
In dit cahier worden een aantal varianten van
psychische stoornissen en beperkingen besproken. Elk
hoofdstuk wordt afgesloten met praktische tips voor
niet psychologen of psychiaters die te maken hebben
met kwetsbare personen in het politieverhoor.

59-Europese politiesamenwerking
Editoren: Timo Kansil, Antoinette Verhage,
Peter De Buysscher, Gert Vermeulen
Een groot aantal problemen dat de politie aanpakt

speelt tegelijkertijd op lokaal, nationaal en

internationaal niveau. Dat geldt bijvoorbeeld voor

georganiseerde criminele groepen, die het bestaan van

verschillende grenzen en jurisdicties handig gebruiken.

Maar ook voor openbare ordehandhaving, waar crises

op het wereldtoneel tot spanningen in wijken leiden.

Omdat problemen gemakkelijk over grenzen heen

stromen, bestaat er in de Europese ruimte inmiddels

een groot aantal maatregelen ter versterking van de

grensoverschrijdende aanpak. Conform de aard van de

Europese Unie zoeken deze maatregelen een balans

tussen de activiteiten van lidstaten en het Europese

niveau. Daarnaast hebben deze maatregelen zich te

verhouden tot het lokale niveau. Dat is immers de

schaal waar de politie in grote mate haar verankering

kent. De vraag in dit Cahier is hoe die Europese

samenwerking - bezien als een leerstuk van multi-level

governance – vandaag gestalte krijgt. Dit wordt

uitgewerkt aan de hand van vragen als: Helpt Europese

regelgeving bij een betere samenwerking tussen

politiekorpsen? Welke uitdagingen zijn er vandaag met

betrekking tot samenwerking? Hoe succesvol is de

samenwerking tussen de Europese instituties Europol

en Frontex en nationale en lokale politiekorpsen? In

welke mate vindt Europese politiesamenwerking buiten

de Europese Unie plaats, zoals in derde landen en in

vredesmissies? Ontstaat er door Europese

samenwerking een gedeelde opvatting over

operationele concepten en over de aard van het

politievak?

60-Sektarische bewegingen
Editoren: Philippe De Baets, Janine Janssen,
Anton Van Wijk, Johan Braeckman
De term 'sekten' heeft een negatieve connotatie, die
mee werd ingegeven door enkele geruchtmakende
zaken die de afgelopen decennia de internationale
media haalden. Een parlementaire
onderzoekscommissie stelde in haar eindrapport vast
dat de kennis van het sektarische fenomeen in
politionele en juridische kringen ‘fragmentarisch en
uitermate beperkt’ was. De informatie-uitwisseling en
coördinatie van strafrechtelijke onderzoeken liep
daarenboven vaak mank, wat nog versterkt werd door
het gebrek aan mensen en middelen. In dit Cahier stelt
men zich de vraag of de strafrechtelijke handhaving de
meeste doeltreffende wijze is waarop dit fenomeen
dient te worden benaderd of er in plaats hiervan meer
moet worden ingezet op een bestuurlijke bundeling van
krachten en op preventie via onderwijs en
hulpverlening. Andersoortige juridische interventies van
burgerlijke, fiscale of sociaal-rechtelijke aard bezitten
handhavend potentieel. Ook sekten evolueren immers
snel en passen zich aan een gewijzigde
maatschappelijke realiteit aan.

61-Rurale politie  
Editoren: Renze Salet, Sofie De Kimpe, Bert
Wiegant, Paul Ponsaers
Het beeld van de politie en van politiewerk wordt

overwegend bepaald door de politie in de

grootstedelijke context. In Nederland komt dit o.a. tot

uiting in de beschikbare middelen voor de politie die

vooral naar de stedelijke gebieden zijn gegaan. Dit

heeft geleid tot onder meer de sluiting van lokale

politiebureaus, aanzienlijke vermindering van

openingstijden, terugtrekken van de politie van het

platteland en sterk toenemende aanrijtijden buiten de

steden. Daarnaast is de organisatie van de Nationale

Politie sterk geënt op stedelijke kernen, ook in

bestuurlijke zin. Het gaat hierbij bovendien om

werkwijzen en standaarden die vaak meer passen bij de

grootstedelijke aanpak en problematiek dan bij die van

de dorpen en het buitengebied. In dit Cahier komt de

vraag aan de orde in hoeverre politie op het platteland

in empirische en normatieve zin ‘anders’ is dan de politie

in de grootstedelijke context. Omdat de politie in België

een veel fijnmaziger organisatievorm heeft met zijn

politiezones, is in dit Cahier een gerichte vergelijking

tussen de Nederlandse en Belgische situatie relevant.
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Specifiek komt onder meer aan bod:
Bewijsverzameling in een digitale omgeving;
Specifieke vormen, zoals helpdeskfraude, sexting, cyborgcrime;
Profiling van daders;Privaat-publieke samenwerking (PPS);
Lokale aanpak van cybercrime en de rol van de burgemeester.

Uitgelicht:

56-Politie en cybercrime
Editoren: Christianne De Poot, Eva Lievens, Wouter Stol, Lies De Kimpe

De digitalisering van onze samenleving werkt door in nieuwe vormen van criminaliteit,
overkoepelend aangeduid als cybercrime. Wat weten we echter over daders,
slachtoffers en verschillende vormen van computercriminaliteit?

In dit Cahier belichten Nederlandse en Belgische experten het thema politie en
cybercrime. De auteurs gaan vervolgens in op belangrijke actuele vraagstukken. Dit
alles gebaseerd op eigen praktijk en resultaten van recent (internationaal) onderzoek.

Dit Cahier 56  is samengesteld onder redactie van Christianne de Poot, Eva Lievens,
Wouter Stol en Lies De Kimpe. Het biedt een waaier aan interessante kennis rond het
fenomeen politie en cybercrime, en belicht het uit verschillende hoeken. Het is kortom
van groot belang voor politie, justitie en iedereen die instaat voor de  preventie en
opsporing van cybercriminaliteit.

65-Afbrokkeling van de discretionaire ruimte
Editoren: Antoinette Verhage, Renze Salet,
Christophe De Pauw, Frank Schuermans, 
Jan Nap
In dit themanummer willen we deze tegenstrijdige
tendensen onderzoeken en nagaan in welke mate we in
Nederland en België dezelfde, dan wel tegenstrijdige
evoluties herkennen. Is het afnemen van de
discretionaire ruimte enkel in Nederland te
constateren? 

62-Politie en rechtsstaat in een gedigitaliseerde
samenleving
Editoren: Auke Van Dijk, Philippe De
Baets, Lodewijk Gunther Moor, Elke
Devroe, Stavros Zouridis
Er wordt de nodige aandacht aan de problemen rondom
criminaliteit – waaronder cybercriminaliteit – maar veel
minder aandacht aan de ondermijning van
rechtstatelijke waarborgen. Wat betekent dit alles voor
de – feitelijke en gewenste/gevreesde – ontwikkeling
van de politiefunctie?
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46-Dienstverlening door de politie
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50-De essentie van politiewerk
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64-Politiecultuur
Editoren: Janine Janssen, Marc Bockstaele, Bart
De Francq, Dorian Schaap
In dit themanummer staan we stil bij de vraagtekens
rond het klassieke beeld van de politiecultuur

63-Politie en seks
Editoren: Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Pia
Struyf, Paul van den Eshof
Hoe gaat de politie in Belgë en Nederland om met aan
seks gerelateerde problemen? 
Hoe staat het met de seksuele diversiteit bij de politie?
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54-Informatiegestuurde politie
55-Toezicht op de politie
56-Politie en cybercrime
57-Politie in crisissituaties


