STICHTING BENELUX - UNIVERSITAIR CENTRUM
FOUNDATION BENELUX- UNIVERSITY
FOR SCIENCE, CULTURE AND HUMANITY IN EUROPE

Uitnodiging colloquium

Naar een nieuw politielandschap in Nederland
en een vernieuwde justitie in België
De vorming van de nationale politie in Nederland staat aan de vooravond van de implementatie.
In België wordt intussen werk gemaakt van een reeds lang besproken hervorming van justitie in de richting
van schaalvergroting en integraal beheer..
Wat is de stand van zaken en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen?
Hoe zullen deze hervormingen op politie en justitie in beide landen uitwerken?

dinsdag 29 mei 2012
Locatie: Koninklijke Marechaussee, Hervenplein 1 te ’s-Hertogenbosch
Namens de stichting Benelux-Universitair Centrum voor wetenschap, cultuur en humaniteit in
Europa nodigen voorzitter prof. dr. Anton van der Geld en de voorzitter van het Genootschap van
Oud-studenten politiechef Bert Corbijn u van harte uit voor dit colloquium.
Programma
- 16.00 uur: · ontvangst en registratie
- 16.30 uur: · opening door prof. dr. Anton van der Geld, voorzitter B.U.C
- 16.35 uur: · hoofdcommissaris Frans Heeres - korpschef en kwartiermaker (NL)
- 17.05 uur: · prof. dr. Cyrille Fijnaut, criminoloog
- 17.35 uur: · mr. Jan Poels - kabinetschef minister van justitie (B)
- 18.00 uur: · gedachtewisseling o.l.v. prof. dr. Willy Bruggeman,
coördinator van de B.U.C.-leergang Politie en Justitie
panel: substituut-procureur des Konings mevr. mr. Lieve Vanermen,
politiechef Bert Corbijn, kolonel KMar Laurent Hendrickx en
hoofdcommissaris Tony Verachtert
- 18.45 uur: · slotwoord door de voorzitter van het Genootschap, politiechef Bert Corbijn
- 18.55 uur: · gelegenheid tot contact en overleg
onder het genot van broodjes en een drankje
- 20.30 uur: · einde bijeenkomst
In het najaar van 2012 start de Nederlands-Belgische postgraduate leergang voor leidinggevenden in de keten van
handhaving, opsporing en vervolging in EU-perspectief. De leergang is een theoretisch-praktische opleiding in de
vorm van colleges, practica, intervisie en werkbezoeken, gegeven door hoogleraren, docenten en praktijkmensen
uit Nederland, België en Luxemburg.
De leergang wordt gegeven binnen het samenwerkingsconvenant tussen enerzijds het BeNeLux-Universitair
Centrum en anderzijds de Politieacademie Nederland en het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding België.
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