
                  

Het register
Het BeNeLux-Postgraduate-Register ten behoeve van de veiligheidssector is ingesteld door de Stichting 
BeNeLux-Universitair Centrum® (B.U.C.) en valt daarmee onder het Benelux Merkenrecht, klasse 41, 
registratienummer 535508.
In dit register worden postgraduates in de veiligheidssector van het B.U.C. toegelaten als gecertificeerd, en 
cursisten als kandidaat-registerlid.

Achtergrond
In de veiligheidssector gaat het om de veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving in de nationale en 
Europese context. Dat vormt de thematiek van de B.U.C.-leerstoel voor Politie, Justitie, Kon. Marechaussee, 
Douane en Openbaar bestuur.
Het B.U.C. verzorgt op dit gebied een voortgezette opleiding (postgraduate leergang) voor professionals, die 
verantwoordelijk zijn voor de regie en coördinatie van complexe veiligheidsvraagstukken. Zij zijn werkzaam 
in opsporing, rechtshandhaving, rechtspleging, openbaar bestuur, douane en partnerorganisaties. 
Deze voortgezette opleiding berust op een samenwerkingsconvenant tussen het BeNeLux-Universitair 
Centrum®, de Politieacademie Nederland, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding van België en de 
directie Opleiding Belgische Federale Politie via het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding.

Doel van het openbaar register
Doel van het BeNeLux-Postgraduate-Register Veiligheidssector is primair het erkennen en zichtbaar maken 
van de specifieke kennis en vakbekwaamheid van de gecertificeerden.
Deze professionals worden hiermee kenbaar als gekwalificeerd in het genoemde vakgebied. 
Dit opent de weg naar gerichte professionele samenwerking en netwerkvorming in de Benelux-landen. 
Het register van de gecertificeerden en van de kandidaatleden is openbaar en is te raadplegen via de website 
van het BeNeLux-Universitair Centrum®.

Aanmelding en registratie
Om opgenomen te  worden in het  register  is  een  aanmeldingsformulier  via de website  beschikbaar.  Het  
verzoek  daartoe  wordt  voor  advies  voorgelegd  aan  de  bestuurscommissie  van  de  Leerstoel*  en  aan  de 
Praktijkbegeleidingscommissie  van  de  Leergang**.  De  uiteindelijke  beoordeling  vindt  plaats  door  de 
registerhouder B.U.C.
De registratie  geldt  voor  een  periode van drie jaar  en wordt  verlengd,  indien aangetoond wordt  dat  de 
gecertificeerde op de hoogte is  van de ontwikkelingen binnen het  vakgebied.  Hiertoe kunnen bijdragen 
werkervaring, na- en bijscholingsactiviteiten en publicaties. Het B.U.C. biedt hiervoor ook mogelijkheden, 
bijvoorbeeld door gerichte bijeenkomsten te organiseren.

* Bestuurscommissie B.U.C.-leerstoel Politie, Justitie, Kon. Marechaussee, Douane en Openbaar Bestuur: 
president B.U.C. prof. dr. A. van der Geld; oud-minister van justitie mr. F. Korthals Altes (vz.); lt.-gen. KMar dr. J. Leijtens  
(vice-vz.);  procureur-generaal  prof.  mr.  J.  Fokkens;  hoofdcommissaris  mevr.  P.  Zorko;  procureur-generaal  Y.  Liégeois;  
voorzitter Federale Politieraad prof. W. Bruggeman.

** Praktijkbegeleidingscommissie leergang: 
mr.  O.  Beckers,  senior  officier  van  Justitie;  prof.  dr.  W.  Bruggeman  B.U.C.-opleidingscoördinator;  H.  Corbijn,  hoofd 
Forensische Opsporing; H. Dams, procureur des Konings; commissaris H. Jozee; kolonel drs. P. Simpelaar, KMar; korpschef  
R.  Leys;  kabinetchef  J.  Poels,  ministerie  Justitie;  korpschef  F.  Rasschaert;  taalkundige  mevr.  prof.  dr.  E.  Ruijsendaal;  
hoofdcommissaris  K.  Vandepaer;  mevr.  rechter  L.  Vanermen;  hoofdcommissaris  T.  Verachtert;  mevr.  zr.  A.  De Wachter,  
onderwijssecretariaat B.U.C.
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