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1. Identificatiegegevens 
 

 

      

 

Naam 
 

 

CARLIER 
 

 

Voornaam 
 

 

Freddy 
Franciscus, Christiaan 

 

 

Beroep 
 

 

Ere - Hoofdcommissaris van politie 

    Ere - korpschef politiezone Gent 

 

 

Plaats en datum 

geboorte 

 

 

Gent 

23 januari 1948 

 

Burgerlijke stand 

 

gehuwd te Gentbrugge 

op 12.04. 1969 

met Jacqueline DE LAUNOY 

 

 

Rijksregisternummer 

 

 

48012398696 

 

 

Samenstelling gezin 

 

twee kinderen, gehuwd: 

 

Anne CARLIER ° Gent 29.01.1971 

Nathalie CARLIER  °Gent, 20.04.1974 
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2. Voornaamste realisaties 
 
1) Oprichting drugbrigade 1973 

 
In opdracht van de toenmalige Gentse hoofdcommissaris Julien 

Codde werd door mij een drugbrigade bij de stedelijke centrale 

recherche politie Gent opgericht. Deze nieuwe dienst bestaande uit 

twee rechercheurs, waaronder mezelf, boekte belangrijke successen 

in dit nieuw domein en slaagde erin diverse drugdealers te laten 

aanhouden en veroordelen. Er was een intense samenwerking met het 

parket en de onderzoeksrechters van het arrondissement Gent. 
 

2) Oprichting van de preventiedienst van de politie stad Gent 

1987  

 

Hoofdcommissaris Karel Mortier stelde mij aan als diensthoofd 

dienst “Misdrijfpreventie” Politie Gent op 1 september 1987 met de 

opdracht het ontwikkelen van een preventiedienst. Deze dienst werd 

als een model voor talrijke politiediensten beschouwd en genoot een 

landelijke reputatie.  
 

3) Uitbouw van de Oost-Vlaamse Politieacademie als directeur van 

het politieopleidingsinstituut van september 1991 tot juli 1996. 

 

In opdracht van de heer Herman Balthazar, Gouverneur van de 

Provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter van de Oost-Vlaamse 

Politieacademie werd dit instituut te Mendonk uitgebouwd zowel naar 

programma’s toe als naar aantal cursisten. 

 Het leerlingenaantal van de academie werd tijdens een periode 

van vijf jaar uitgebouwd van 385 (stand augustus 1991) tot 2.481 

cursisten in augustus 1996. 

 Implementatie nieuwe officierenopleiding aan de Oost-Vlaamse 

politieacademie, 1991. 
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 Ontwikkeling en implementatie van 29 bijscholingscursussen aan 

de Oost-Vlaamse Politieacademie in het raam van de permanente 

vorming van het politiepersoneel van de Provincie Oost-Vlaanderen, 

1991 – 1996. 

 Implementatie van de vernieuwde middenkaderopleidingen 

(opleiding inspecteur en opleiding officier van gerechtelijke politie 

hulpofficier van de procureur des Konings) aan de Oost-Vlaamse 

Politieacademie, 1992 – 1993.  

 Implementatie van de vernieuwde basisopleiding en 

hulpagentenopleiding aan de Oost-Vlaamse Politieacademie, 1994.  
 

 

 

4) De ontwikkeling en de implementatie van de reorganisatie van 

het Gentse Politiekorps op basis van de COP-filosofie 1996 - 

2000. 

 

Aanvankelijk als algemeen projectleider en naderhand als korpschef 

van het stedelijk politiekorps te Gent werd het masterplan van de 

reorganisatie van de Gentse politieorganisatie door mij 

geïmplementeerd.  
 

 Implementatie van de Community Oriented Policing op 

korpsbreedte met de focus op de wijkpolitie ( de polyvalente 

buurtagent ), tijdens de reorganisatie van het Gentse Politiekorps, 

december 1996. 

 

 Invoering van kwaliteitsprojecten in het stedelijke politiekorps 

Gent in uitvoering van de reorganisatie van het korps onder leiding 

van de extern manager ir. Frank Denis, maart 1997. 
 

De resultaten van de implementatie worden door verschillende lokale 

en federale autoriteiten als bijzonder positief beschouwd.  

De reorganisatie van de politie Gent die onder mijn leiding plaatsvond 

wordt algemeen als geslaagd beschouwd. De ministers van 

Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte en Luc Van den Bossche 
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kwamen zich persoonlijk op de commissariaten vergewissen van de 

toestand en lieten zich vol lof uit over de werkmethodes die de 

politie dichter bij de burger brachten. 

 

De veiligheidsmonitor, analyse van het jaar 1999 toont aan dat: 

 de Gentse burger zijn buurtagent kent 

 de burger tevreden is over de werking van de Gentse politie 

 de bevolking in het bijzonder tevreden is over de omgang van de 

politiefunctionarissen met het publiek 

 

Niettegenstaande Gent één van de vijf Belgische grootsteden is 

tonen de criminaliteitscijfers van het jaar 2000 aan dat: 

 de inbraken gedaald zijn met 21% 

 de voertuigcriminaliteit gedaald is met 8% 

 de diefstallen met geweld gedaald zijn met 14% 

 de zedendelicten gedaald zijn met 22% 

 

 

In het kader van de reorganisatie en de daarmee gepaard gaande 

doorlichting van de politie werd in 1995 een enquête afgenomen bij al 

de personeelsleden van politie Gent. De probleempunten en signalen 

die uit deze enquête voortvloeiden, werden daarbij aan de hand van 

een globaal model gevisualiseerd. Een dergelijk model wordt een 

gezondheidsdiagram genoemd. Het verwijst immers op basis van de 

antwoorden op een grote groep vragen uit de enquête naar de 

levensvatbaarheid van het korps.  

 

Om een gezondheidsdiagram te produceren dat op een relevante 

manier vergelijkbaar zou zijn met het diagram uit 1995, werd drie 

jaar later door middel van een nieuwe personeelsenquête een zelfde 

vragenbatterij herhaald. 
 

Het gezondheidsdiagram van 1995 zag er allesbehalve rooskleurig 

uit en toonde antwoordwaarden op korpsniveau gaande van 

negatief tot zeer negatief. 
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Centraal richtte het ongenoegen zich enerzijds op problemen van 

uitrustingsmiddelen, en anderzijds op problemen inzake 

personeelstekort en op de manier waarop aan het aanwezige 

personeel leiding werd gegeven. Ook zeer belangrijk was het 

ontbreken van de voor de betrokkenen relevante manieren om zich 

bij te scholen of te vervolmaken.  

 

In tweede orde speelden problemen inzake motivatie en beloning een 

rol, naast de inschatting van de negatieve invloed van een werklast 

gevuld met niet-politiële taken.  

 

In derde orde volgden problemen inzake tucht en problemen inzake 

de algemene organisatie van het korps. 

 

Drie jaar later toont het gezondheidsdiagram van 1998 een 

totaal ander beeld.  

 

Onvrede en misnoegdheid ruimden plaats voor een redelijke tot 

sterke tevredenheid. Het diagram toont aan dat de maatregelen die 

doorheen de reorganisatie werden genomen, reeds een duidelijke 

positieve impact hebben op het functioneren binnen het korps. 

Op alle items is er een spectaculaire omslag in positieve zin. Waar in 

1995 de meeste items negatief tot zeer negatief scoorden, worden in 

1998 de meeste items positief ervaren. En deze items die nog steeds 

negatief scoren ( 5 items op 28 ! ), scoren ook dan in ieder geval 

beduidend beter dan in 1995. 

De items die nog het meest ongenoegen opwekten binnen het korps 

(de personeelsbezetting en de financiële vergoedingen) overstijgen 

de werking van het politiekorps en de erin doorgevoerde 

reorganisatie als dusdanig. 
 

 

Intern dient te worden gewezen op de grote omslag inzake motivatie 

bij het personeel en inzake werkklimaat en korpsgeest.  
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Extern moet worden gewezen op de merkelijk positievere inschatting 

van de relaties met de bevolking, het uitgangspunt van de gehele 

reorganisatie. 
 

 

Aan de hand van 7 enquêtevragen werd op een gelijkaardige manier 

als voor het gezondheidsdiagram een grafiek geproduceerd, 

productdiagram genoemd, die een overzicht geeft van de appreciatie 

binnen het korps van de resultaten die in een aantal domeinen van het 

politiewerk door de korpswerking worden geboekt. 
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Als algemene vaststelling kan gewezen worden op het sterkere geloof 

dat het personeel heeft in de producten van de organisatie. Alle 

werkdomeinen scoren duidelijk beter dan in 1995. 
 

 

 

5) De introductie van TQM en de implementatie in samenwerking 

met de Directie Kwaliteitszorg van de Lokale Politie Gent van 

het kwaliteitsmodel EFQM binnen de lokale politiezone Gent. 

(2002) 
 

Het EFQM-kwaliteitsmodel werd in 2001 grondig bestudeerd en een 

eerste maal in vereenvoudigde vorm aangewend binnen de groep 

Algemene Leiding en Beheer en de Directie Kwaliteitszorg van de 

lokale politiezone Gent in september van 2002 dit één jaar en drie 

maanden na de oprichting van de politiezone. 

Een eerste verbeterplan werd opgesteld op grond van deze bevraging 

en voor uitvoering voorgelegd aan de gemeenteraad via het 

businessplan 2003-2004. Het businessplan werd in mei 2003 

opgesteld. 

Het omvat twee luiken: 

 een korpsbeleidsplan 

 een actieplan kwaliteitsverbetering(EFQM-verbeterplan)  
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6) Het Zonaal Veiligheidsplan 2005 – 2008, de EFQM-bevraging, 

het Strategisch Plan Organisatieontwikkeling 2005 – 2006, de 

Personeelstevredenheidsenquête als onderdeel van het 

onderzoek medewerkerstevredenheid en het Businessplan 2005 – 

2006 in samenwerking met de Directie Kwaliteitszorg van de 

Politiezone Gent (2003 – 2004 ) 

 

 

Drie jaar na de oprichting van de zone werd een EFQM-bevraging 

verricht conform met de methodologie. 

 

De resultaten van de zelfevaluatie kunnen worden afgelezen in 

onderstaande grafiek. Deze voorstellingsvorm geeft een algemeen 

overzicht van de resultaten op het niveau van de verschillende 

E.F.Q.M.-domeinen. Het laat toe de scores onderling te vergelijken.  
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3. Genoten onderwijs, behaalde diploma’s, 

brevetten, attesten en getuigschriften,  
 
 

1. Diploma van Middelbaar Onderwijs, met grote vrucht, behaald op 

30.06.1963. Onderwijsinstelling: Stedelijke Middelbare School te 

Gent, Keizer Jozef II-straat. 

 

2. Getuigschrift van Hoger Middelbaar Onderwijs, afdeling 

Economische Wetenschappen, met vrucht behaald op 19.06.1967. 

Onderwijsinstelling: Rijkslagere Normaalschool te Gent, Karel 

Lodewijk Ledeganckstraat. 

 

3. Bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger 

onderwijs, behaald op 22.06.1967.Onderwijsinstelling: Rijkslagere 

Normaalschool te Gent, Karel Lodewijk Ledeganckstraat. 

 

4. Diploma van lager onderwijzer, met onderscheiding, behaald op 

19.06.1967.Onderwijsinstelling: Rijkslagere Normaalschool te 

Gent, Karel Lodewijk Ledeganckstraat. 

 

5. Reddersdiploma, hogere graad redden, met de grootste 

onderscheiding behaald op 30.04.1972. Onderwijsinstelling: 

Koninklijke Belgische Zwem- en Reddingsbond van België. 

 

6. Brevet van Commissaris en adjunct-commissaris van politie, met 

grote onderscheiding, behaald op 28.06.1972, gerangschikt als 

eerste kandidaat. Onderwijsinstelling: school voor het brevet van 

politieofficier Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

7. Attest van lesgever voor de opleidingscursussen redden aan het 

Ministerie van Nederlandse Cultuur, het Bloso, afgeleverd in 1974. 
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8. Getuigschrift opleidingscursus tot ambtenaar Voorkoming 

Misdrijven, te Zutphen (Nederland) Landelijk Opleidingscentrum, 

van 14.09.1981 tot 02.10.1981, theorie en praktijklessen 

misdrijfpreventie. 

 

9. De wetenschappelijke graad van licentiaat in de criminologie, 

met onderscheiding, behaald op 25.06.1982. Onderwijsinstelling: 

School voor criminologie, toegevoegd aan de Faculteit van de 

Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Gent. 

 
 

10.Getuigschrift vervolmakingscursus “Politieel Management” 

georganiseerd door de Oost-Vlaamse Politieacademie, november en 

december 1993. 

 

11. Brevet ‘ Implementing Community Oriented Policing ‘, opleiding 

ingericht door de nationale Amerikaanse politieorganisatie 

‘International Association of chiefs of Police ‘, Toledo, Ohio, 

U.S.A., van 11 tot en met 13 juni 1997. 

 

12.Driedaagse cursus ‘ Investeringsanalyse ‘ ingericht door de 

dienst vorming stad Gent, Gent in oktober 1997. 

 

13.Tweedaagse cursus ‘ Teammanagement ‘ ingericht door de dienst 

vorming stad Gent, Gent op 26 en 27 november 1997. 

 

14.Driedaagse cursus ‘Mindmapping en snellezen’ ingericht door de 

dienst vorming stad Gent, Gent op 23 april, 30 mei en 15 juni 1999. 

 

15.Tweedaagse cursus ‘ Teambuilding ‘ voor de leden van het 

directiecomité van de stad Gent ingericht door de dienst vorming 

stad Gent in samenwerking met het externe consultantbedrijf 

Team Consult in het raam van het veranderingsbeleid van de stad 

Gent, op 1 en 2 juli 1999.  
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16.Tweedaagse opleiding ‘PC en netwerken’, ‘ Windows 98’ ingericht 

door CEVI, Gent, op 17 en 18 januari 2000. 

 

17.Opleiding ‘ Power Point 2000 ‘ ingericht door CEVI, Gent, op 28 

februari 2000. 

 

18.Vorming door het Kortrijks Instituut voor Kwaliteitszorg over het 

thema ‘ EFQM ’ ingericht door de dienst vorming stad Gent, op 20 

juni 2000. 

 

19.Opleiding ‘ Kwaliteitsdeskundige van diensten ‘ (een opleiding 

specifiek gericht tot verantwoordelijken in een dienstenomgeving 

die verantwoordelijkheid dragen op gebied van personeel, 

organisatie of kwaliteit met als doel vanuit het EFQM-model de 

cursisten van voldoende tools te voorzien om kwaliteitssystemen 

te ontwerpen, installeren, beheren en evalueren. De volgende 

onderwerpen maken deel uit van de opleiding: Total Quality 

Management, het EFQM-model, de rol van het management, 

processen, resultaten van kwaliteitszorg, vaardigheden van 

kwaliteitsdeskundige ) ingericht door het C.K.Z. – West 

Vlaanderen, te Gent, van 2 oktober 2000 tot en met 25 juni 2001. 

 

20.Attest opleiding over het thema ‘Afpersing door gijzelname en 

ontvoering‘, ingericht door het Kortrijks Instituut voor 

Kwaliteitszorg, te Antwerpen, Crowne Plaza, op 14 december 

2000. 

 

21.Brevet opleiding over het thema ‘ omgaan met absenteïsme ‘ 

ingericht door Amelior Center for Excellece, te Antwerpen, 

Crowne Plaza, op 24 april 2002.  
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4. Gevolgde congressen en studiedagen 
 

 

1. Deelnemer aan het Internationaal Congres te Den Haag “Local 

Authorities and drug policy”, ingericht door het stadsbestuur van 

Den Haag van 23 tot 25 oktober 1985. 

 

2. Deelnemer aan de studiedag ingericht door F.N. Herstal, 

onderwerp: “Anti-hinderdeuren”, ingericht door de 

Rijksuniversiteit Gent op 17.06.1986. 

 

3. Deelnemer aan het seminarie voor fysische veiligheidstechnieken, 

ingericht te KOHL – Bruhl, Duitsland, door de fabrikant D.O.M. 

(ondernemer - constructeur), op 20 en 21 februari 1987.  

 

4. Deelnemer aan het “International Congress on applied 

Criminology”, Rijksuniversiteit Gent van 31.08.1988 tot 

02.09.1988. 

 

5. Deelnemer aan de studiedag ingericht door de Rijksuniversiteit 

Gent, Faculteit Weerstand van materialen, over het thema 

“Testen op veiligheidsdeuren”, op 01.03.1988. 

 

6. Deelnemer aan het tweedaags Colloquium “Verantwoord 

geneesmiddelengebruik bij jongeren”, Rijksuniversiteit Gent op 8 

en 9 maart 1990. 

 

7. Deelnemer aan de studiedag ingericht door de v.z.w. “Preventie en 

Veiligheid” ter bestrijding van winkeldiefstal, Brussel op 

29.05.1990. 

 

8. Deelnemer aan het openingscolloquium cyclus “De discretionaire 

bevoegdheid van de politie” ingericht door het Centrum voor 

Politiestudies, te Gent, Rijksuniversiteit Gent op 04.05.1990 
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9. Deelnemer aan het eindcolloquium cyclus “De discretionaire 

bevoegdheid van de politie”, Vrije Universiteit Brussel op 

01.06.1990. 

 

10.Deelnemer aan de Provinciale studiedag, georganiseerd door het 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen over het thema “Set Seksuele 

Agressie”, Provinciehuis te Gent op 18.09.1990.  

 

11.Deelnemer aan de conferenties “SECURITY”, georganiseerd door 

GDI Communications, in het Congrespaleis te Brussel, op 23, 24 en 

25 oktober 1990. 

 

12.Deelnemer aan colloquium “De sociopreventieve aanpak van het 

voetbalgeweld”, georganiseerd door de Minister van Binnenlandse 

Zaken, de Minister-Voorzitter van de Executieve van de Franse 

Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapsminister van Cultuur en 

de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie van de K.U.L. Leuven, te 

Brussel op 14.11.1990. 
 

13.Deelnemer aan de openingszitting van het nationaal colloquium 

“De Politie en de multi-etnische Samenleving” aan de KUL, 

22.03.1991. 

 

14.Deelnemer praktische stage “politiemanagement” georganiseerd 

door BIZA Nederland, Politieacademie Zuthpen Nederland op 9 en 

10 maart 1993. 

 

15.Deelnemer studiedag “Rampenpreventie”, georganiseerd door de 

Provinciale Commissie ter Voorkoming van Misdadigheid van Oost-

Vlaanderen, Provinciehuis te Gent op 7 juni 1993. 

 

16.Deelnemer 1e Nationaal Congres “Drugbeleid 2000”, 

georganiseerd door U.G., te Gent op 28 en 29 september 1993. 
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17.Deelnemer 2e Nationaal Congres “Drugbeleid 2000”, 

georganiseerd door U.G., te Gent op 14.10.1994. 

 

18.Deelnemer aan het Internationaal Congres “Women and 

Equality”, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en de Belgische Politiediensten, te Brussel op 21, 22 en 23 

november 1994. 

 

19.Deelnemer aan het Internationaal Congres “Politieopleidingen” 

voor directeurs van politiescholen, georganiseerd door het Franse 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Frankrijk, Lyon op 6, 7 en 8 

december 1994. 

 

20.Deelnemer aan studiedag “Vaststelling kadernormen en 

vernieuwde politiesamenwerking” ingericht door het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken, te Brussel op 15 februari 1995. 

 

21.Deelnemer aan het Nationaal Congres “Internationale 

samenwerking in strafzaken” ingericht door UG, Vakgroep 

strafrecht en criminologie, te Brussel op 5 mei 1995. 

 

22.Deelnemer aan het provinciaal congres Oost-Vlaanderen 

“Seksueel geweld” ingericht door het Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen, te Gent op 29 mei 1995. 

 

23.Deelnemer aan het nationaal congres “Vijfhoeksoverleg” ingericht 

door het Vast Secretariaat voor de Preventie, te Brussel op 14 

september 1995. 

 

24.Deelnemer aan de studiedag justitiële en politiële beleids-

verantwoordelijken van de Euregio Scheldemond, ingericht door 

het Parket-Generaal Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen, te 

Gent op 2 oktober 1995. 
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25.Deelnemer aan het 3e Nationaal Congres “Drugbeleid 2000” 

georganiseerd door UG, te Gent op 19 en 20 oktober 1995.  

 

26.Deelnemer aan de academische zitting “Community policing: een 

strijd om de gunst van de burger?” ingericht door Politeia vzw, 

te Brussel op 7 november 1995. 
 

27.Deelnemer aan het “Belgisch-Nederlands overleg voor 

grensoverschrijdende politiële samenwerking”, ingericht door de 

Nederlandse Regiopolitie Zuid-Holland, te Baarle-Nassau op 28 

november 1995. 

 

28.Deelnemer aan de themadag “Informatie- en 

communicatietechnologie“ ingericht door de Regiopolitie Zeeland, 

Nederland, te Vlissingen op 27 september 1996. 

 

29.Deelnemer aan het 4e Nationaal Congres “Drugbeleid 2000” te 

Charleroi op 5 en 6 oktober 1996. 

 

30.Deelnemer studienamiddag ingericht door CAT Gent over 

“Alcoholpreventie”, te Gent februari 1997. 

 

31.Deelnemer aan het 5e Nationaal Congres “ Drugbeleid 2000 “, te 

Gent op 5 en 6 november 1997. 
 

32.Deelnemer aan de studienamiddagen “ Crisiscommunicatie bij 

geruchten“ georganiseerd door Universiteit Gent, Vakgroep 

Communicatiewetenschappen, Prof. Dr. De Bens, te Gent op 9 en 

16 maart 1998. 

 

33.Deelnemer aan gespreksavond “ Politiehervormingen “ ingericht 

door Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht, te Gent op 18 maart 

1998. 
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34.Deelnemer aan het driedaags internationaal congres over “ 

criminaliteitspreventie” ingericht door de stad Rotterdam, 

Nederland, te Rotterdam op 13, 14 en 15 mei 1998. 

 

35.Deelnemer aan het 6e Nationaal Congres “ Drugbeleid 2000 ”, te 

Luik op 9 en 10 september 1998. 
 

36.Deelnemer aan het Nationaal Amerikaans Congres “ Community 

Policing“ ingericht door de Amerikaanse federale overheid, U.S.A, 

te Washington, op 8, 9 en 10 november 1998. 

 

37.Deelnemer aan de studiedag “ De reorganisatie van het 

Politiewezen “ ingericht door de K.U.Leuven Instituut voor 

Strafrecht en Universiteit Gent Onderzoeksgroep 

Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit, te Leuven 

op 16 april 1999 

 

38.Deelnemer aan het congres “ EFQM Learning Edge Conference “ 

met aansluitend “ EFQM-Representatives Meeting “, Zwitser-

land, te Genève van 19 tot en met 21 april 1999, opdracht van 

college van Burgemeester en Schepenen te Gent teneinde de 

verdere mogelijkheden van implementatie en toepassing van het 

EFQM-model binnen het politiekorps nader te bestuderen. 

 

39.Deelnemer en spreker op de studiedag ingericht door het 

Centrum voor Politiestudies vzw over het thema “ Evaluatie van 

het informatiebeheer door betrokkenen “, te Asse-Zellik op 17 

september 1999. 

 

40.Deelnemer aan het 7e nationaal congres “ Drugbeleid 2000 “, te 

Gent op 26 en 27 oktober 1999. 

 

41.Deelnemer aan de studiedag “ DIRCO – DIRJU “ ingericht door 

het Centrum Voor Politiestudies, Ministerie van Justitie, te 

Brussel op 9 februari 2000. 
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42.Deelnemer aan het lunchdebat “ Verantwoord ondernemerschap: 

doel of public relations “ ingericht door de dienst vorming stad 

Gent, te Gent op 28 maart 2000. 
 

43.Deelnemer aan het lunchdebat “ Werken in een actieve 

welvaartstaat, recht of plicht ” ingericht door de dienst vorming 

stad Gent, te Gent op 11 april 2000. 

 

44.Deelnemer aan de studienamiddag “Justitie en 

drughulpverlening: samen vooruit? “ ingericht door het 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, te Gent op 30 mei 2000. 

 

45.Deelnemer aan het lunchdebat “ Emotionele Intelligentie ” 

ingericht door de dienst vorming stad Gent, te Gent op 13 juni 

2000. 

 

46.Deelnemer aan de studiedagen “ International Conference on 

Evaluation Community Policing “, ingericht door de Vrije 

Universiteit Brussel, te Brussel van 16 tot 19 augustus 2000. 
 

47.Deelnemer aan de studiedag “ Vijf jaar kwaliteitsstelsel bij de 

politie, doorpakken nu! “, ingericht door Politie Nederland, 

Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit, een initiatief van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Politieregio’s, NPI/Kwaliteitsbureau en het LSOP-Congresbureau, 

te Ede (Nederland) op 27 september 2000. 

 

48.Deelnemer aan en spreker op de studienamiddag “ Geweld en 

Jongeren “, ingericht door het Educatief Centrum Politie Gent, te 

Gent op 17 oktober 2000. 

 

49.Deelnemer aan de studiedag “ Sensibiliseringsdag, integratie 

gemeentepolitie en Rijkswacht in de lokale politie: werkwijze en 

concretisering “, ingericht door het Provinciebestuur Limburg, te 

Hasselt, Provinciehuis op 19 oktober 2000. 
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50.Deelnemer aan het 8e nationaal congres “ Drugbeleid 2000 - 

Cultuur & Prestaties “, te Brussel ULB op 22 en 23 november 

2000. 

 

51.Deelnemer aan het congres “ Integraal sturen en Operationele 

sturing bij overheidsdiensten (Strategische planning met 

EFQM, Beheerscontrole met Balanced Score Card, Budget-

teringsmodellen) “ ingericht door Internationale Reflexie Groep 

inzake Performantie Management (IRG), te Brussel, Radisson SAS 

Hotel op 24 november 2000.  

 

52.Deelnemer en spreker op de studiedag “Samenwerking 

drughulpverlening - justitie: synergie of utopie ‘ ingericht door 

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, te Elewijt-

Zemst, Elewijt Center op 28 november 2000.  

 

53.Deelnemer aan de themanamiddag “ De Geïntegreerde Politie “ 

ingericht door het Provinciaal Ondersteuningsteam Oost-

Vlaanderen, te OPAC, Mendonk op 8 januari 2001. 

 

54.Deelnemer aan de internationale conferentie “ Strategies of the 

EU and the US in Combating Transnational Organized Crime ‘ 

ingericht door België onder het voorzitterschap van de EU (juli-

december 2001), te Gent, Flanders Expo, Maaltekouter, 1, van 24 

tot en met 26 januari 2001. 

 

55.Deelnemer en spreker op de studiedag ‘ Internationalisatie & 

anti-globalisme, welke uitdagingen voor de bedrijfsbeveiliging?‘ 

ingericht door ASIS Europe Benelux, Chapter 213 of the 

American Society for Industrial Security, te Brasschaat, Kasteel 

van Brasschaat op 26 oktober 2001. 

 

56.Deelnemer aan de studiedag ‘ lokale politiebeleidscyclus ‘ 

ingericht door de Directie van de Relaties met de Lokale Politie 

(CGL), te Brussel, op 12 december 2001. 
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57.Deelnemer en spreker op de studiedag ‘ De wijkpolitie binnen de 

geïntegreerde politie ‘, ingericht door de Oost-Vlaamse 

Politieacademie (OPAC), te Mendonk, op 28 februari 2002. 
 

58.Deelnemer en spreker op de studiedag ‘ Drugbeleid en school ‘ 

ingericht voor de schooldirecties Stad Gent door de Dienst 

Drugspreventie Stad Gent en CAT-Preventiehuis Gent, te Gent, 27 

mei 2002. 
 

59.Deelnemer aan de studiedag ‘ Interzonale Samenwerking ‘, 

ingericht door Centrum voor Politiestudies vzw, te Bierbeek, op 13 

juni 2002. 
 

60.Deelnemer aan het colloquium ‘ Justitie in Beweging ‘, ingericht 

door de Federale Overheidsdienst Justitie(FOD), te Brussel, op 

16 september 2002. 
 

61.Deelnemer aan het colloquium ‘ Een jaar politiehervorming ‘, 

ingericht door Politeia, te Brussel Congrespaleis, op 17 december 

2002. 
 

62.Deelnemer aan de vorming ‘Nieuwe Wetgeving Bijzondere 

Opsporingsmethodes’ en ‘Nieuwe Telefoontap‘, te Arro-Gent, 

Groendreef op 27 juni 2003. 
  
63.Deelnemer aan het colloquium ‘ Tien Jaar Politiefunctie. Het 

politieoptreden onder de loep van het Vast Comité P ‘, ingericht 

door Het Vast Comité P en Uitgeverij Politeia nv, te Brussel op 13 

november 2003. 
 

64.Deelnemer aan de studienamiddag ‘ Drugs en overlast ‘, ingericht 

door het Institute for International Research on Criminal Policy 

(IRCP), het Instituut voor Sociaal Drugonderzoek (ISD) en de 

Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) in 

samenwerking met het Federaal Wetenschapsbeleid, te Gent 

Provinciaal Administratief Centrum op 23 juni 2004. 
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65.Deelnemer aan de studiedag ‘ Actieplannen opstellen – Best 

Practices ‘, ingericht door Maklu-Uitgevers, te Beveren op 24 

september 2004. 
 

66.Deelnemer aan de studiedag ‘ De politietaak in de multiculturele 

samenleving ‘, ingericht door de Police Academy of the 

Netherlands en Landelijk Expertise Centrum Diversiteit, te 

Gorinchem schouwburg De Nieuwe Doelen, Nederland, op 3 maart 

2005. 
 

67.Deelnemer aan de studiedag ‘ Eindevaluator ‘ ingericht door de 

Federale Politie, Brussel, Luchtmachtlaan, brevet “ 

Eindverantwoordelijken en evaluatieadviseurs “ op 31 maart 2005. 
 

68.Deelnemer en spreker op de studiedag ‘ Personeelsbeleid binnen 

het mammoetbesluit. Baart de mammoet een muis? ‘, ingericht 

door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) te 

Brussel, op 23 september 2005. 
 

69.Deelnemer aan het internationaal symposium ‘ 

Grensoverschrijdend drugstoerisme. Nieuwe uitdagingen voor de 

Euregio ’s ‘, ingericht door de Provincie Oost-Vlaanderen in 

samenwerking met IRCP, Universiteit Gent, te Gent Provinciaal 

Administratief Centrum, op 24 mei 2006. 
 

70.Deelnemer en spreker op de nationale studiedag ‘ Meet- en 

opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten ‘, ingericht 

door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en IBZ Algemene 

Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Brussel, Hotel Tulip Inn, 

op 23 november 2006. 
 

71.Deelnemer en spreker op de studienamiddag ‘ Verruwing en 

Agressie in de samenleving: oorzaken en remedies ‘, ingericht 

door Vormingscentrum Guislain vzw, te Gent Vormingscentrum 

Guislain, op 28 november 2006. 
 

72.Deelnemer aan de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid 

2007, ingericht door het Belgisch Instituut voor de 
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Verkeersveiligheid vzw, te Brussel, Brussels Event Brewery, op 12 

maart 2007. 

 

73.Deelnemer aan de 4de studiedag ‘Manifestaties en evenementen’, 

ingericht door UNIZO, te Gent, Flanders Expo, op 20 maart 2007. 
 

74.Deelnemer en voorzitter van de werkgroep ‘Private sector en 

publieke niet-politionele sector. Zelfredzaamheid (buurtvaders, 

BIN’s, etc.)’ op het 2-daags congres ‘Reassurance Politcing: een 

alliantie tussen burgers en politie?’ ingericht door het Centrum 

voor Politiestudies (CPS, Gent) en de Stichting Maatschappij, 

Veiligheid en politie (SMVP, Dordrecht), te Hoogcasteren (Nl), 

Hoeve Biestheuvel, op 22-23 maart 2007. 
 

75.Referaathouder en deelnemer aan de studiedag ‘ Tucht in een 

politieomgeving: een aanzet tot verduidelijking ‘, met referaat       

‘ Tucht, één van de vele managementinstrumenten ‘, ingericht 

door de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en 

Preventie in samenwerking met de Gouverneur van de Provincie 

Oost-Vlaanderen, de federale politie, de lokale politie, de 

Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie 

(AIG) en de Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP), te Gent, 

Provinciaal Administratief Centrum, Gouvernementstraat, 22 op 

27 mei 2008. 
 
 

5. Eretekens 
 

 

1. Toekenning bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1994 van de 

Burgerlijke Medaille 1ste Klasse wegens een goede en trouwe 

diensttijd van 25 jaar. 

 

2. Toekenning van het burgerlijk ereteken van Ridder in de 

Leopoldsorde op 17 november 1995. 
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3. Commandeur in de Leopold II Orde, 15 november 1999, B.S. 

10.02.2001. 

6. Loopbaan: administratief en functioneel 
 

 

1.Indiensttreding bij het Gentse Politiekorps op 01.09.1969, in de 

functie van politieagent, operationele dienst, uitvoering van de 

interventieopdrachten.  

 

2.Bevordering tot wijkrechercheur commissariaat Gent Zuid op 1 

juli 1972. 

 

3.Bevordering tot politierechercheur op 1 maart 1973 bij de 

stedelijke centrale recherche, sectie jeugd. 

 

4.Oprichter van de drugbrigade bij de stedelijke centrale recherche 

politie Gent, september 1973, in opdracht van de 

hoofdcommissaris-korpschef Julien Codde en aangesteld als lid van 

het drugteam. 

 

5.Bevordering tot adjunct-commissaris van politie op 1 oktober 

1980, na een vergelijkend examen en gerangschikt als eerste 

kandidaat, aangesteld op het wijkcommissariaat te Gent-

Wondelgem. 

 

6.Bevordering door aanstelling als dienstchef sectie drugs en zware 

criminaliteit lokale recherche en mede aanstelling als 

preventieofficier voor de stedelijke politie Gent als adjunct-

commissaris van politie op 10 september 1982. 
 

7.Bevordering tot diensthoofd van het “Gerechtelijk Informatie 

Centrum” (G.I.C.) bij de politie Gent naast de functie preventie-

officier en diensthoofd sectie drugs en zware criminaliteit bij de 

lokale recherche op 1 september 1986. 
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8.Schriftelijke felicitaties van de heer onderzoeksrechter Th. De 

Reghel te Gent, wegens prestaties geleverd in het kader van een 

gerechtelijk onderzoek onder de leiding van deze magistraat, 8 mei 

1987. 

 

9.Aangesteld als diensthoofd dienst “Misdrijfpreventie” Politie 

Gent op 1 september 1987 met als opdracht van hoofdcommissaris 

Karel Mortier het ontwikkelen van een preventiedienst. 
 

10.Medestichter en verkozen tot voorzitter van de VZW “De 

Kring van Politieofficieren van de Stad Gent”, bij statutaire 

vergadering van 9 november 1987. 

 

11.Bevordering tot waarnemend adjunct-commissaris-inspecteur 

van politie, bij collegebesluit van 24 oktober 1989. 

 

12.Bevordering tot adjunct-commissaris-inspecteur van politie, 

bij besluit van de Gemeenteraad van 1 december 1990. 

 

13.Aanstelling als directeur van de Oost-Vlaamse Politieacademie 

door de Raad van Beheer in zitting van 18 juli 1991. 

 

14.Aangesteld als ontwerper reorganisatie Politie Gent door de 

burgemeester van Gent, de heer G. Temmerman onder de leiding 

van de kabinetschef De Wolf en in samenwerking met de heer P. 

Van Hamme, wat resulteerde in een reorganisatieplan goedgekeurd 

door de gemeenteraad op 7 september 1992, in februari 1992. 
 

15.Aangesteld als politieadviseur verbonden aan het politiekorps 

Gent op het kabinet van de hoofdcommissaris-korpschef van het 

politiekorps Gent door de heer G. Temmerman in gevolge het 

gemeenteraadsbesluit reorganisatie politie Gent op 7 september 

1992. 
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16.Bevordering tot commissaris van politie bij Koninklijk Besluit van 

6 oktober 1992. 

 

17.Aangesteld door de heer F. Beke, burgemeester van de stad Gent 

als lid van het wetenschappelijk comité onder leiding van Prof. Dr. 

B. De Ruyver ter begeleiding van de reorganisatie van de politie 

stad Gent op 24 mei 1995. 
 

18.Aangesteld door de heer F. Beke, burgemeester van de stad Gent 

als lid van de implementatiecel onder leiding van de heer ir. F. 

Denis ter ontwikkeling van de reorganisatie van de politie stad 

Gent op 15 september 1995. 

 

19.Aangesteld als algemeen projectleider reorganisatie politie 

Gent en waarnemend hoofdcommissaris van politie te Gent op 9 

april 1996. 

 

20.Benoemd tot de graad van hoofdcommissaris van politie te 

Gent bij Koninklijk Besluit van 14 maart 1997. 

 

21.Aangesteld als lid van de raad van beheer van de Oost-

Vlaamse politieacademie, april 1997. 

 

22.Aangesteld als lid van het directiecomité van de Oost-Vlaamse 

politieacademie, april 1997. 

 

23.Aangesteld als lid van de Vaste Commissie van de 

Gemeentepolitie, april 1997. 
 

24.Aangesteld als lid van het lokaal 5-hoeksoverleg Gent, april 

1997. 

 

25.Aangesteld als lid van de Groep Operationeel Overleg Gent, 

mei 1997. 
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26.Aangesteld als deskundige van het Euregionaal 

Veiligheidsoverleg Euregio ‘Scheldemond’, april 1997. 

 

27.Medeoprichter en aanduiding als zonekorpschef avant là lettre 

van de ‘geïntegreerde intergemeentelijke politiesamenwerking 

tussen de politiekorpsen Gent en Zelzate ‘, april 1998. 
 

28.Aangesteld als lid van het directiecomité van de stad Gent in 

de hoedanigheid van directeur-generaal, december 1997. 

 

29.Aangesteld door de heer Herman Balthazar, gouverneur van 

Oost-Vlaanderen als lid van het provinciaal begeleidingsteam ter 

voorbereiding, begeleiding en implementatie van het ASTRID-

project, december 1998. 

 

30.Aangesteld door de heer H. Balthazar, gouverneur van Oost-

Vlaanderen als lid van de centrale stuurgroep van de provincie 

Oost-Vlaanderen m.b.t. het proefproject ‘ Intermediair Niveau 

‘ ( dirco – dirju ) ter voorbereiding van de implementatie van de 

wet op de geïntegreerde politie op twee niveaus, op 21 juni 1999. 

 

31.Aangesteld door de heer Herman Balthazar, gouverneur van 

Oost-Vlaanderen als lid van de sub-werkgroepen DIRCO en 

DIRJU van het Oost-Vlaamse proefproject ‘ Intermediair 

Niveau ‘ ter voorbereiding van de implementatie van de wet op de 

geïntegreerde politie op twee niveaus, op 21 juni 1999.  

 

32.Aangesteld als algemeen projectleider van de federale 

werkgroep voor de hervorming van het onderwijs van het 

Belgisch politiewezen door de heer Luc Van den Bossche 

Minister van Binnenlandse Zaken, op 9 juli 1999. 

 

33.Aangesteld door de heer F. Beke, burgemeester van Gent als lid 

van het directiecomité ter voorbereiding van de pilootzone Gent 

proefproject in het raam van de Wet op de Geïntegreerde Politie 

ter reorganisatie van de politiediensten, op 18 april 2000. 
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34.Aangesteld als lid van het uitvoerend comité ter voorbereiding 

en implementatie van de pilootzone Gent, proefproject in het 

raam van de Wet op de Geïntegreerde Politie ter reorganisatie van 

de politiediensten, op 18 april 2000. 

 

35.Aangesteld door de heer Herman Balthazar, gouverneur van 

Oost-Vlaanderen als lid van het Provinciaal Ondersteuningsteam 

(POT) ter begeleiding van de pilootzones in de provincie Oost-

Vlaanderen in het raam van de Wet op de Geïntegreerde Politie 

ter reorganisatie van de politiediensten, mei 2000. 
 

36.Aangesteld als voorzitter van het Uitvoerend Comité ter 

voorbereiding en implementatie van de pilootzone Gent, 

proefproject in het raam van de Wet op de Geïntegreerde Politie 

ter reorganisatie van de politiediensten, en belast met de 

operationele leiding van het feitelijk geïntegreerd korps 

gemeentepolitie Gent, territoriale brigades Gent-Centrum en 

Gent-Drongen in afwachting van de in plaats stelling van een 

door de Koning benoemde korpschef van de lokale politie, bij 

convenant opgesteld door de burgemeester van de stad Gent, de 

directeur-coördinator en de hoofdcommissaris van de stedelijke 

politie Gent op 5 juni 2001. 

 

37.Benoemd tot zonechef van de lokale politiezone Gent bij 

Koninklijk Besluit van 17 september 2001 en mandaatopname door 

eedaflegging op 3 oktober 2001. 

 

38.Ontwerper van een actie wapen-inzameling en aangesteld als 

voorzitter van de provinciale werkgroep ter ontwikkeling van de 

actie ‘ Ongewenst Gewapend ‘ door de Gouverneur van Oost-

Vlaanderen en Procureur – generaal HvB Gent september 2005. 

 

39.Aangesteld als lid van het begeleidingscomité Opac door de heer 

Gouverneur van Oost-Vlaanderen mei 2006.  
 



 29 

 

 

 

7. Beroepsactiviteiten en referenties in de 

functie ‘ preventieofficier ‘ van de Politie 

Stad Gent (1982 – 1991 )  
         

 

1. Het volgen van de drieweekse opleidingscursus ambtenaar 

Voorkoming Misdrijven te Nederland, Zutphen, met lessen in 

theorie en praktijk in: algemene theorie inzake beleidsvoering met 

betrekking tot misdrijfpreventie en tot het op touw zetten van 

preventieve acties, inbraakpreventie, helingbestrijding, 

vandalismebestrijding, voorkoming van agressieve 

verkoopmethodes, relatie met de pers, projectplanning en 

netwerkplanning, planlezing van bouwprojecten en interne relaties, 

te Zutphen (Nederland) Landelijk Opleidingscentrum, van 

14.09.1981 tot 02.10.1981. 

 

2. Aanstelling op 10.09.1982 als preventieofficier van de politie 

Gent. 

 

3. Het houden van voordrachten ter voorlichting van het publiek 

inzake zelfredzaamheid, organisatorische beveiliging en 

inbraakpreventie in 1982.  

 

4. Het verschaffen van inbraakpreventieadviezen en het opstellen 

van O.F.E.M.-beveiligingsplannen ten behoeve van particulieren, 

1982 tot 1991. 

 

5. Het verschaffen van uitgebreide adviezen en schriftelijk 

rapportage van grondige O.F.E.M.-beveiligingsplannen, op vraag 

en ten behoeve van bedrijven, van 1982 tot 1991, o.a. voor de 

bedrijven nv. Capsugel, BMW Belgium te Bornem en Bell Telephone 

te Gent. 
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6. Het geven van cursussen preventie aan het basiskader in de 

bijscholingscursussen misdrijfpreventie, aan het Provinciaal Politie 

opleidingscentrum te Gent, in 1982 tot 1986. 

 

7. Het geven van bijscholingscursussen misdrijfpreventie aan de 

hoofdveldwachters en veldwachters van de 1e brigade Oost-

Vlaanderen in het Provinciaal Politieopleidingscentrum te Gent in 

mei 1985. 

 

8. Het geven van lessen in de voorkoming van misdrijven, als 

gastdocent, bij de basisopleiding van de aspirant-agenten aan het 

Provinciaal Politieopleidingscentrum te Gent, 1982 tot 1986. 

 

9. Gastdocent aan het Stedelijk Technisch Instituut 2 te Gent, 

Tweebruggenstraat, vakken: vandalisme en drugs, 1983 en 1984. 

 

10.Verslaggever - criticus van eindverhandelingen voor studenten 

aan het Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studie te Gent, 

Bevelandstraat, 1984. 

 

11.Spreker op congressen van de beveiligingsindustrie over het 

thema misdrijfpreventie, op de congressen van nv. Niral in 1983 en 

1984, te Knokke en te Leuven. 

 

12.Als gastspreker, het houden van een voordracht over de 

preventieproblematiek, tijdens het Nationaal Congres voor 

commissarissen en adjunct-commissarissen van politie, ingericht 

door de Federatie te Bornem in mei 1984. 

 

13.Het realiseren van een tentoonstelling “Inbraakveilig” in 

samenwerking met de Jong Economische Kamer Jaycees te Gent, 

tijdens de Gentse Feesten in juli 1984, in de raadszaal van het 

Gentse Stadhuis. 
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14.Het op touw zetten van een preventieve actie “Inbraakveilig” te 

Gent, deelgemeente Ledeberg, in 1984. 
 

15.Het deelnemen aan vergaderingen van Algemene Rijkspolitie, ter 

coördinatie van de eerste initiatieven inzake misdrijfpreventie 

in 1984.  

 

16.Het deel uitmaken van een stuurgroep ter voorbereiding van de 

nationale sensibiliseringscampagne “Veiligheid”, gevoerd door de 

heer Ch. F.  Nothomb, minister van Binnenlandse Zaken, in 1984. 

 

17.Het opstellen van een actieplan, organisatorisch en bouwkundig, 

met betrekking tot het vandalisme gepleegd in 

appartementsgebouwen Vaartstraat eigendom van de Stad Gent, 

in 1984. 

 

18.Referaathouder Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar 

Ambt, Hoger Politie Instituut, 2e zitting op 15.04.1984 te Brussel, 

thema: “Preventie en Criminaliteit”. 

 

19.Referaathouder - verslaggever subcommissie 1e colloquium, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt, Hoger 

Politie Instituut, van 24 tot 28 november 1985 te Knokke, thema: 

“De taak van de politie in het voorkomen van de criminaliteit”. 
 

 

20.Docent aan de West-Vlaamse Politieschool, voortgezette 

vorming, in 1985, 1986, 1987, 1988, vakken: misdrijfpreventie, 

vandalisme en relatie met de pers. 

 

21.Docent bij Nacebo (Nationale Centrale voor metaal-, hout- en 

bouwvakondernemingen) cursus beveiliging voor 

middenstandsopleiding “Beveiligingsinstallateur” en examinator 

(Fysische - en organisatorische beveiliging, beveiligingsfilosofie en 

vandalisme), 1985. 
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22.Medewerker aan het onderzoek gevoerd door het 

Onderzoekscentrum thuisloosheid, een nationaal 

onderzoeksproject “ Landloperij ”, pilootproject Gent (Oost-

Vlaanderen) in 1985 en 1986.  

 

23.Docent aan het Limburgs Opleidingscentrum voor 

politiepersoneel, specialisatiecursus misdrijfpreventie, te Genk in 

1986. (Vandalisme, winkeldiefstal en buurtpreventie of 

neighbourhoodwatch). 

 

24.Ontwerper van de eerste Oost-Vlaamse preventieve actie 

“Auto op slot - dief bedot”, uitgevoerd in de provincie Oost-

Vlaanderen tijdens de periode van 1 juni tot 31 augustus 1985. 

 

25.Gastdocent aan de Rijksuniversiteit Gent op vraag van 

professor Dierkens, hoogleraar Sociale Criminele Profylaxie en 

Medisch Recht, van 1986 tot en met 1990, thema: “Initiatie in 

Voorkoming Misdrijven als criminaliteitsbeheersende factor in de 

overheidspolitiek” en “ Buurt Observatie Actie”.  

 

26.Lid van het technisch comité van de Provinciale Raad ter 

voorkoming van misdrijven Oost-Vlaanderen, aangesteld in januari 

1986. 

 

27.Redactiemedewerker aan de publicatie “Organisatorische 

beveiligingsmaatregelen ten behoeve van openbare gebouwen”, 

Algemene Rijkspolitie, maart 1986. 

 

28.Docent politieopleidingscentrum provincie Oost-Vlaanderen in 

het vak “Misdrijfpreventie”, mei 1986. 

 

29.Medewerker als lid van de gemeentepolitie van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt, Algemene 

Rijkspolitie, inzake de problematiek misdrijfpreventie, 1986. 
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30.Docent “Misdrijfpreventie”, vervolmakingscursus 

zwembadredder, met betrekking tot de beveiliging in zwembaden, 

bij de dienst Sport en Recreatie Stad Gent, 1987, 1988, 1989. 

 

31.Referaathouder in het kader van de permanente vorming van de 

Oost-Vlaamse politieofficieren, thema: “Misdrijfpreventie als 

politiële, situationele techniek, gesitueerd in een algemeen 

theoretisch kader”, op 10.04.1986, in het Politieopleidingscentrum 

van Oost-Vlaanderen. 

 

32.Docent aan het Antwerpse Politieopleidingscentrum, 

specialisatiecursus misdrijfpreventie, te Antwerpen in 1986, 

thema: Algemene aspecten van misdrijfpreventie, Defensible 

Space, neighbourhoodwatch of buurtpreventie en vandalisme). 

 

33.Referaathouder en lid van het discussiepanel over het thema 

“Drugs in onze samenleving”, ingericht door de Federatie der 

Vlaamse Vrouwen op 18.09.1986, te Drongen, Culturele Raad. 

 

34.Deelnemer aan de studiedag ingericht door nv Niral, “De 

verschillende technologiëen van electronische detectie- en 

beheerssystemen” te Sint-Jans-Molenbeek op 26.09.1986. 

 

35.Deelnemer aan de 41e Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen te 

Gent I.C.C., met de mobiele stand “Misdrijfpreventie – 

inbraakbeveiligingstechnieken” van de Provincie Oost-Vlaanderen, 

van 13 tot 28.09.1986. 

 

36.Deelnemer aan de beurs “Seniorama” te Gent I.C.C., met de 

mobiele stand “Misdrijfpreventie”, van 11 tot 19.10.1986. 

 

37.Ontwerper en organisator van de eerste “Buurt Observatie 

Actie” (B.O.A.) een praktische toepassing van het Engelse 

buurtpreventiesysteem ‘ neighbourhoodwatch’ te Gent (Zwijn-

aarde) in de wijk “Hekers”, op 18.11.1986. 
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38.Docent voor de Oost-Vlaamse specialisatiecursus Misdrijf-

preventie,1987, voor de vakken: theorievorming, buurtobservatie 

actie, veiligheidsfilosofie en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen, ingericht door het Provinciebestuur 

Oost-Vlaanderen. 

 

39.Referaathouder “ Druggebruik bij jongeren ”, gespreksavond, 

ingericht door Educatieve Vereniging voor Ouderwerking in het 

Officieel Onderwijs v.z.w. (EVO), te Hoboken op 11.03.1987. 

 

40.Referaathouder “ Vandalisme in jeugdig perspectief ”, tijdens 

de studiedag, ingericht door de politie van Ukkel, op 29.04.1987, 

ter gelegenheid van een bezoek van een Nederlandse delegatie 

politiefunctionarissen. 

 

41.Referaathouder “Filosofie van de inbraakpreventie, technieken 

en hulpmiddelen, rol van de vakman bij de aanwending”, tijdens 

de studiedag ingericht door het Stedelijk Instituut voor het 

Bouwbedrijf te Gent op 25.05.1987, onder het thema “Veiliger 

bouwen: inbraak en brand”,  

 

42.Deelnemer aan de actie “150 Jaar Provincie” te Oost-Vlaanderen, 

met de mobiele stand “Misdrijfpreventie”, van 08.11.1986 tot 

11.11.1986. 

 

43.Deelnemer aan de actie “Waakzaamheid komt met de jaren”, 

ingericht door de Provinciale Commissie ter Voorkoming van 

Misdadigheid van Oost-Vlaanderen, start op 11.10.1986. 

 

44.Deelnemer aan de actie “Open Provinciehuis” te Oost-Vlaanderen, 

met de mobiele stand “Misdrijfpreventie”, van 18.07.1987 tot 

26.07.1987. 
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45.Deelnemer aan de 42e Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen 

te Gent I.C.C., met de mobiele stand “Misdrijfpreventie – 

inbraak-beveiligingstechnieken” van de Provincie Oost-

Vlaanderen, van 05.09.1987 tot en met 16.09.1987. 

 

46.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent (Sint-

Amandsberg) wijk “Westveld”, op 21.09.1987. 

 

47.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent 

(Wondelgem) wijk “Galge”, op 29.09.1987. 

 

48.Referaathouder op het congres van het Hoger Politie Instituut, 

tijdens het bezoek te Gent: thema “De beveiliging van het Lam 

Gods”, op 04.10.1987. 

 

49.Ontwerper en organisator van het eerste anti-

winkeldiefstalproject “Winkel Watch” te Gent in de 

winkelwandelstraat “Lange Munt” op 28.11.1987. 

 

 

50.Voordrachtgever over het thema “Buurtpreventie” en “Buurt 

Observatie Actie” op de informatieavond ingericht door het 

comité “Sint-Pietersstation” te Gent, op 25.01.1988. 

 

51.Deelnemer aan de installatievergadering ter oprichting van de 

Hoge Raad ter Voorkoming van Misdadigheid te Brussel, 

Congrespaleis, op 03.02.1988. 

 

52.Voordracht over het thema “Veiligheid in sportaccommodaties 

en zwembaden” op de veiligheidsdag ingericht door de Bond der 

Zwembadbeheerders, te Hamme op 23.02.1988. 

 

53.Referaathouder aan het Vrij Technisch Instituut te Aalst, over 

het thema “ Jeugddelinquentie ”, op 05.03.1988. 
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54.Referaathouder en deelnemer panelgesprek ingericht door het 

Willemsfonds te Gent over het thema “ Hoe veilig is onze stad ”, 

op 28.04.1988. 

 

55.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent 

(Gentbrugge) wijk “Moscou”, op 04.05.1988. 

 

56.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent wijk 

“Sint-Macharius”, op 01.06.1988.  

 

57.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent 

(Zwijnaarde) wijk “Rijvissche”, op 21.06.1988. 

 

58.Lid van het redactiecomité “Basiscursus Misdrijfpreventie” in 

de schoot van de Algemene Rijkspolitie, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en de Nationale Raad ter Voorkoming van 

Misdadigheid, op 06.09.1988. 

 

59.Op verzoek van de heer Gouverneur van de Provincie Antwerpen, 

referaathouder over het thema “Politie en Preventie: waarom! ”, 

ten behoeve van de drie Antwerpse Arrondissementele commissies 

ter Voorkoming van Misdadigheid, op 13, 14 en 15 september 1988. 

 

60.Referaathouder tijdens de voortgezette opleiding van 

bejaardenhelpsters en thuisverplegers over het thema “ 

Veiligheid en bejaarden “, ten behoeve van “Solidariteit en het 

Gezin”, op 13, 14, 15, 20, 27 en 29 september 1988. 

 

61.Referaathouder over het thema “Politieke Veiligheid. Preventie, 

veiligheid versus criminaliteit” op verzoek van het studiecentrum 

Prof. Dr. Herman Uyttersprot v.z.w., tijdens het studieweekend te 

Bohan van 14 tot 16 oktober 1988. 

 

62.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent wijk 

“Sint-Pietersstation”, op 19.10.1988.  
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63.Organisator van het “Coördinatiecomité Sint-Kwintens” te Gent 

wijk “Sint-Kwintensberg”, op 25.10.1988. 

 

64.Ontwerper van de Oost-Vlaamse preventiecampagne 

“Vandalisme, beslist klein te krijgen” in opdracht van de 

Provinciale Commissie ter Voorkoming van Misdadigheid te Oost-

Vlaanderen, startdatum 04.11.1998. 

 

65.Deelnemer aan de actie “Vandalisme, beslist klein te krijgen”, 

ingericht door de Provinciale Commissie ter Voorkoming van 

Misdadigheid, coördinatie en interne voorlichting betreffende dit 

project, start op 24.11.1988. 

 

66.Referaathouder over het thema “Politiële Preventie” op de 

informatieavond ingericht door de International Police 

Association, Afdeling Sint-Niklaas, op 25.11.1988. 

 

67.Referaathouder over het thema “drugpreventie” bij het Centrum 

voor Deeltijds Onderwijs te Gent, op 5 en 8 december 1988. 

 

68.Referaathouder tijdens de informatienamiddag voor de 

Antwerpse politieofficieren over het thema “Preventie, als 

noodzakelijke aanvulling binnen de strijd tegen de kleine 

criminaliteit”, ingericht door het Antwerps Opleidingscentrum op 

31.01.1989. 

 

69.Het uitvoeren van een veiligheidsaudit bij het bedrijf “British 

Petrol” te Gent, Langerbruggekaai, op 20.02.1989. 

 

70.Referaathouder op de navormingscyclus voor politieofficieren, 

Actuele politievraagstukken, aan de School voor Criminologische 

Wetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije 

Universiteit Brussel op 22.02.1989 over het thema “Preventie en 
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Slachtofferhulp” en op 08.03.1989 over het thema “Verdiensten 

en beperkingen van sociopreventie”. 

 

71.Referaathouder aan het Vrij Technisch Instituut Aalst, over het 

thema “Drugs: preventie binnen een onderwijsopdracht”, op 

11.03.1989. 

 

72.Ontwerper en uitvoerder van de Gentse, stedelijke 

preventiecampagne “Veiligheid in en om appartementen”, op 

15.03.1989. 

 

73.Medewerker aan het onderzoek van het Flanders Institute of 

Management over “De beveiligingsmarkt voor particulieren en 

K.M.O.’s”, in maart 1989. 

 

74.Referaathouder aan het Stedelijk Technisch Instituut Carels - 

De Ridder - Story te Gent over het thema “Vandalisme bij onze 

jeugd”, op 03.03.1989. 

 

75.Medewerker aan het ontwerpen van de nationale brochure 

“Autobeveiliging” in maart 1989, in samenwerking met de 

preventiediensten van de steden Antwerpen, Kortrijk en 

Oostende. 

 

76.Lid van het begeleidingscomité in de schoot van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken, Algemene Rijkspolitie, voor wat betreft 

het onderzoek “Geïntegreerde Wijkpreventie”, op 28.03.1989. 

 

77.Referaathouder voor het Instituut voor Sportbeheer, tijdens de 

bijscholing voor het Oost-Vlaams personeel van zwembaden en 

sportcentra, over het thema “Vandalisme in zwembaden en 

sporthals”, op 31.05.1989 en 06.06.1989. 
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78.Referaathouder voor het O.L.V. Instituut te Gent (Ledeberg) 

over het thema “Vandalisme”, ten behoeve van de leerkrachten, 

op 11.04.1989.  

 

79.Referaathouder op de officiële openstelling van het 

computergestuurd en auto-controlerend elektronisch 

alarmbeheersysteem van de Vlaamse Deelregering, Afdeling 

Monumentenzorg, ter beveiliging van het Vlaams 

Cultuurpatrimonium over het thema “De rol van de beveiliging in 

de monumentenzorg” op 27.04.1989 in “Flanders Expo” te Gent. 

 

80.Medewerker aan het ontwerpen van de nationale brochure 

“Beveiliging van kunst- en andere waardevoorwerpen”, in 

samenwerking met de preventiediensten van de steden Kortrijk en 

Oostende, in juni 1989. 

 

81.Medewerker aan het vooronderzoek nopens het 

grensoverschrijdend preventieproject “Fietsdiefstal”, in 

samenwerking met de Regionaal Coördinator Voorkoming 

Misdrijven Zeeland, augustus 1989. 

 

82.Ontwerper en projectleider van het Gentse, stedelijk preventief 

pilootproject “Geïntegreerde Criminaliteitspreventie wijk Sint- 

Macharius”, onder de wetenschappelijke begeleiding van Dr. B. De 

Ruyver, School voor Criminologie, RUG, in september 1989. 

 

83.Ontwerper en projectleider van het stedelijk preventieproject te 

Gent “Het voorkomen van geweld op fysisch en psychisch 

minder weerbare personen”, onder wetenschappelijke begeleiding 

van Prof. Dr. R. Dierkens, Voorzitter van de School voor 

Criminologie, RUG, in oktober 1989. 

 

84.Lid van het begeleidingscomité, in de schoot van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken, Algemene Rijkspolitie, voor wat betreft 
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het onderzoek “Preventie kleine criminaliteit” te Brussel, op 

31.05.1989.  

 

85.Ontvangst van de “Top Security Trofee”, wegens de bijdrage tot 

de kwalitatieve ontwikkeling van de veiligheidsmarkt, door G.D.I.-

Communications in het Sheraton Brussels Airport, op 30.11.1989. 

 

86.Referaathouder op het colloquium “Verantwoord 

geneesmiddelengebruik bij jongeren” aan de RUG op 09.03.1990 

met als onderwerp “Samenwerking tussen politie en 

hulpverlenings-sector. Praktische toepassing en ervaring”. 

 

87.Deelnemer en medeorganisator van het “Buurt Contact Comité 

Geuzenberg” ter integratie van migranten en autochtonen in de 

migrantenwijken te Gent, maart 1990. 

 

88.Medeontwerper van een grensoverschrijdend (Belgisch-

Nederlands) samenwerkingsvoorstel voor een gerichte aanpak ter 

bestrijding van de fietsdiefstal in de Kanaalzone, in 

samenwerking met Rijkspolitie Midden Zeeuws-Vlaanderen, 

Regiobureau Voorkoming Misdrijven en Rijkswachtdistrict Gent, 

april 1990. 

 

89.Rapporteur op het regionaal colloquium Oost-Vlaanderen, in het 

kader van de cyclus “De discretionaire bevoegdheid van de 

politie” ingericht door het Centrum voor politiestudies, afdeling 

OPAC Gent, op 08.05.1990. 

 

90.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent wijk 

“Ekkergem”, op 31.05.1990.  

 

91.Organisator van de “Buurt Observatie Actie” te Gent, wijk “De 

Lieve”, op 14.06.1990. 

 



 41 

92.Medeontwerper van het Gentse doorverwijzingsproject 

“Juridische en niet juridische slachtofferzorg”, i.s.m. de directie 

Sociale Zaken, juni 1990. 
 

93.Lid van de begeleidingscomités omtrent de brochure “Drugs” en 

“Winkeldiefstal” bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

Algemene Rijkspolitie, 17.09.1990. 
 

94.Ontwerper en uitvoerder van de stedelijke sociopreventieve 

campagne ter voorkoming van geweld op senioren, Gent september 

1990. 
 

95.Ontwerper en uitvoerder van de stedelijke sociopreventieve 

campagne ter voorkoming van geweld op vrouwen, gesubsidieerd 

door de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie, 

mevrouw Miet Smet, Gent september 1990. 
 

96.Ontwerper en uitvoerder van de stedelijke preventieve campagne 

tegen zakkenrollerij, Gent december 1990. 
 

97.Ontwerper van en lesgever aan het stedelijk “Security Training 

Center” politie Gent, in samenwerking met de dienst Economische 

Ontwikkeling en Tewerkstelling, lessen over beveiligingstechnieken 

ten behoeve van de middenstand en de ondernemers, 1990-1991. 
 

98.Lesgever in de opleiding georganiseerd door ARP, het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken, vorming van de lokale preventiewerkers, 

over het onderwerp Buurt Observatie Actie, op 19.02.1991. 
 

99.Lid van het deelredactiecomité “Veiligheidsindustrie”, van het 

politievakblad “POLITEIA” vzw in de schoot van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, maart 1991. 
 

100.Rapporteur op het regionaal colloquium Oost-Vlaanderen, in het 

kader van de cyclus “De politie en de multi-etnische 

Samenleving”, ingericht door het Centrum voor Politiestudies, 

afdeling OPAC Gent, 16.04.1991. 
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101.Referaathouder op het nationaal colloquium “Politie, Preventie 

en Partenariaat”, stadhuis te Brussel, ingericht door de 

vereniging van de vijf Belgische grootsteden, 29.04.1991. 

 

102.Lid van het stedelijk drugoverlegplatform, opgestart door de 

Gentse preventiewerkers in de schoot van de politie, 13.05.1991. 

 

103.Lid van het panel aan de slotsessie van het nationaal colloquium 

“De Politie en de multi-etnische Samenleving”, aan de UNIV te 

Limburg, 24.05.1991. 

 

104.Medewerker aan de nationale opleiding van de 

beveiligingsinstallateurs, in het kader van de wet van 10.04.1991, 

georganiseerd door NELECTRA (Nationaal Verbond der 

Zelfstandige Elektriciens en Handelaars in elektrische toestellen), 

mei 1991. 

 

105.Referaathouder op de studiedag over misdrijfpreventie 

ingericht door de Provinciale Commissie van Oost-Vlaanderen voor 

het Voorkomen van Misdadigheid onder het voorzitterschap van de 

heer Gouverneur over het thema “Technopreventief adviseur “op 

24.06.1991. 

 

106.Aanstelling als docent aan de K.U.L., Permanente Vorming 

(HIVA) voor het vak “Algemene Preventie, Fysische beveiligings-

methodes”, door Prof. Dr. J. Van De Kerckhove, op 11.09.1991. 

 

107.Aanstelling als lid van de “Commissie Materieel”, in de schoot 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, oktober 1991. 

 

108.Referaathouder op de studiedag van de Vereniging van 

Diensthoofden voor Veiligheid en Hygiëne van België” (VDVHB) te 

Antwerpen, over “Fysische Beveiligingsmethodes”, 23.11.1991. 
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8. Beroepsactiviteiten en referenties in zijn 

functie als directeur van de Oost-Vlaamse 

Politieacademie (1991–1996)  
 

1. Aanstelling als directeur van de Oost-Vlaamse Politieacademie 

op 01.09.1991. 

 

2. Ontwikkeling en implementatie officierenopleiding programma 

1991 aan de Oost-Vlaamse politieacademie, 1991 

 

3. Aanstelling als lid van de examencommissie in de schoot van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerieel Besluit van 9 

augustus 1991, inzake het toelatingsexamen voor de opleiding van 

de officieren van gemeentepolitie en het selectie-examen voor 

kandidaat aspirant-officieren van politie, 20.09.1991. 

 

4. Ontwikkeling en implementatie van 29 bijscholingscursussen voor 

de Oost-Vlaamse Politieacademie in het raam van de permanente 

vorming van het politiepersoneel van de Provincie Oost-

Vlaanderen, 1991 – 1996. 

 

5. Ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde 

middenkaderopleidingen (opleiding inspecteur en opleiding officier 

van gerechtelijke politie hulpofficier van de procureur des 

Konings) voor de Oost-Vlaamse Politieacademie, 1992 – 1993.  

 

6. Spreker op de informatieavond over “Het criminaliteitsprobleem 

in Gent” in de wijkclub SP., café De Roos, E. Moysonlaan,  samen 

met Prof. Fr. P. Hebberecht en Prof. Dr. B. De Ruyver, 20.02.1992. 

 

7. Referaathouder op de studiedag van het Vast Secretariaat voor 

de Preventie (V.S.P.P.) te Brussel over “Buurtobservatieaktie en 

Burgermeldingswacht” op 14.09.1994. 
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8. Referaathouder op het Internationaal Congres “Women and 

Equality “ georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en de Belgische Politiediensten, over “De positie van de 

vrouw in het Belgisch Politiewezen vanuit de selecties, opleiding 

en permanente vorming beschouwd”, te Brussel op 23.11.1994. 

         

9. Aangesteld als lid van de stuurgroep van het gesubsidieerd 

wetenschappelijk onderzoek “Grensoverschrijdende Criminaliteit 

Euregio Scheldemond” geleid door Prof. Dr. B. De Ruyver UG, 

medeauteur aan de eindredactie, maart 1995. 

 

10.Aangesteld als portefeuillehouder “Human Resources” voor de 

Belgische politiediensten door het Dagelijks Bestuur van de 

Belgisch-Nederlandse Politiële Samenwerking (BNPS), april 1995. 

 

11.Moderator, werkgroep politie op de studiedag “Vijfhoeksoverleg” 

ingericht door het Vast Secretariaat voor de Preventie, te Brussel 

op 14.09.1995. 

 

12.Gastdocent bij het Airport Security Training Center, Opleiding 

informatiebeveiliging, “Security technieken: mechanisch en 

organisatorisch”, te Zaventem op 09.11.1995. 

 
13.Referaathouder in opdracht van de Vaste Commissie van de 

Gemeentepolitie voor de heer S. De Clerck, Minister van Justitie, 

over het thema “Evolutie, beleid en strategie voor een hoog 

kwalitatieve eerstelijnspolitie, Gemeentepolitie 2000” te 

Kortrijk op 11 december 1995. 
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9. Beroepsactiviteiten en referenties als 

korpschef van de stedelijke politie Gent 

(vanaf 9.4.1996 waarnemend, 14.3.97 

aanstelling bij KB) 
 

1.Implementie van de Community Oriented Policing op 

korpsbreedte met de focus op de wijkpolitie ( de polyvalente 

buurtagent ), tijdens de reorganisatie van het Gentse Politiekorps, 

december 1996. 

 

2.Invoering van kwaliteitsprojecten in het stedelijke politiekorps 

Gent in uitvoering van de reorganisatie van het korps onder leiding 

van de extern manager ir. Frank Denis, maart 1997. 

 

3.Referaathouder op de studienamiddag georganiseerd door het 

gemeentebestuur Aalter en vzw Buurtinformatienetwerken ‘ Een 

betere veiligheid door partnership tussen de politiediensten en 

burgers ‘ over “ De Implementatie van de community policing via 

een vernieuwde wijkwerking te Gent ”, op 20 juni 1997. 

 

4.Algemene leiding Gentse Feesten 1997.  

 

5.Aangesteld als lid van de algemene vergadering van de Belgisch-

Nederlandse Politiële Samenwerking (BNPS), oktober 1997. 
 

6.Benchmarking, werkbezoek en uitwisseling managementinformatie 

met Honda Europe Gent 19 januari 1998. 

 

7.Ontvangst n.a.v. werkbezoek burgemeester en delegatie 

officieren van Schaarbeek, bezoek aan wijkpolitie Gent, 26 

januari 1998 

 

8.Flikken, deelname aan de voorbereidende vergaderingen ter 

ontwikkeling van de tv-serie, 9 februari 1998 
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9.Lid van de stuurgroep cultuurveranderingsproject stad Gent, 11 

februari 1998 
 

10.Referaathouder over het thema  ‘Kwaliteitszorg door een totale 

reorganisatie‘ op de studiedag ingericht door de Centrale voor 

Socialistisch Cultuurbeleid over kwaliteitszorg, 25 maart 1998. 
 

11.Oprichten van een werkgroep ter evaluatie van de 

medewerkerstevredenheid in uitvoering van de praktische 

hantering van het EFQM-model (resultaatgericht onderzoek naar 

de tevredenheid van de medewerkers) door het ontwikkelen van 

een drieledig onderzoek (audit personeel, verwerking gegevens 

politiepsycholoog en arbeidsgeneesheer) 10 april 1998. 
 

12.Medeoprichter avant là lettre van de “geïntegreerde 

intergemeentelijke politiesamenwerking politiekorpsen Gent - 

Zelzate “, 21 april 1998. 
 

13.Ontwikkeling, implementatie en opening van het vernieuwde 

Operationeel Commissariaat “ Nieuw Gent “ volgens de principes 

van de COP en gesteund op een polyvalente werking van de 

wijkteamleden, 26 april 1998. 
 

14.Ontwikkeling en implementatie van het “ 

Instroomkwaliteitsproject “ ter onthaal en vervolmaking (interne 

vorming) van nieuwe personeelsleden, 11 mei 1998. 
 

15.Organisator van een reflectiedag ter bespreking van de stand-

van-zaken reorganisatie politie Gent met alle stafleden van het 

korps onder leiding van Prof. Dr. B. De Ruyver en ir. Frank Denis 

(extern korpsmanager), in De Ceder te Deinze, 22 juni 1998. 
 

16.Referaathouder op de debatavond over de politiehervormingen 

ingericht door de CCOD, Evergem ‘Sanderus’ 6 juli 1998. 
 

17.Algemene Leiding Gentse Feesten 1998 
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18.Benchmarking, werkbezoek en uitwisseling managementinformatie 

Sidmar Gent, 27 oktober 1998. 
 

19.Referaathouder over het thema “de werking van de dienst 

MEPROSCH van de politie Gent als element van een lokaal 

prostitutiebeleid” op het academisch symposium over het 

prostitutiebeleid in de grote steden in Nederland en Vlaanderen, 

ingericht door de Universiteiten van Antwerpen, Gent en 

Maastricht, Flanders Congress en Concert Centre ZOO Antwerpen, 

30 oktober 1998. 
 

20.Ontvangst van de kabinetschef van de ambassadeur van 

Spanje gevestigd te Brussel naar aanleiding van het werkbezoek 

aan het Gentse korps om er te worden geïnformeerd over de 

implementatie van de Community Policing op korpsbreedte, 26 

november 1998. 
 

21.Ontvangst van en voorlichting aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche naar aanleiding van een 

werkbezoek aan de wijkpolitie Gent om de implementatie van 

Community Oriented Policing van het Gentse Politiekorps te 

observeren, 26 april 1999 
 

22.Oprichting van een OBT-team ( Overlast Bestrijdings- en 

beschermingsteam ) in de schoot van het Gentse korps met als 

specifieke opdracht de beveiliging van prominenten met een lokale 

status, 12 mei 1999.  
 

23.Algemene leiding Gentse Feesten 1999. 
 

24.Ontvangst van en voorlichting aan een delegatie 

politieofficieren van Bolivië over de implementatie van de 

community policing op korpsbreedte te Gent naar aanleiding van 

een werkbezoek aan het Gentse korps, 22 oktober 1999. 
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25.Referaathouder over het thema “Rampenbestrijding van 

politioneel perspectief” op de studiedag georganiseerd door 

Belgisch Blauw Schild, Gent, 16 november 1999. 
 

26.Naar aanleiding van de aanduiding van de stad Gent als 

pilootproject politiehervorming, opstellen van een methodologie 

(verbetergroepen, klankbordgroep, directiecomité en uitvoerend 

comité) ter ontwikkeling van het proefproject, 6 april 2000. 
 

27.Algemene leiding Operaties Politie Gent Euro – 2000, 

voetbaltoernooi, juni 2000. 
 

28.Ontvangst van en voorlichting aan de korpschef en een delegatie 

officieren van het politiekorps PUURS over de implementatie van 

de community policing op korpsbreedte te Gent en de wijkpolitie 

Gent in het bijzonder, 8 juni 2000. 
 

29.Deelname aan tweedaags seminarie over ‘ de ontwikkeling van 

een nieuw zonaal politiekorps GENT ‘ ingericht door Price 

Waterhouse Coopers in het raam van de voorbereiding en de 

ontwikkeling van het Gentse pilootproject politiehervormingen, De 

Panne, 30 juni en 1 juni 2000. 
 

30.Benchmarking, werkbezoek en uitwisseling managementinformatie 

met Alcatel Bell Gent, 6 juli 2000. 
 

31.Ontwikkeling van de visie, missie, korte en lange 

termijndoelstellingen voor het toekomstig zonaal politiekorps Gent, 

juli 2000. 
 

32.Algemene leiding Gentse Feesten 2000. 
 

33.Gastspreker op de lunchcauserie Vlaamse Conferentie der Balie 

van Gent, te Gent restaurant ‘De Gustibus’, op 12 december 2000. 
 

34.Algemene leiding Gentse Feesten 2001. 
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10. Beroepsactiviteiten en referenties als 

korpschef van de lokale politiezone Gent 

(vanaf 3 oktober 2001 )  
 

1. Implementatie masterplan Politiezone Gent, plan opgesteld om 

de operationele samenwerking tussen de ex-federale en ex-

gemeentelijke politieambtenaren te operationaliseren. 
 

2. Ontwikkelen van de visie en de missie, voorbereiding van de 

ordedienst en de algemene leiding over het evenement 

EUROTOP te Gent op 19 oktober 2001. 
 

3. Opstellen en voorleggen van de opdrachtbrief zonechef 

lokale politie Gent aan de gemeenteraad en goedkeuring 

ervan door de raad op 28 januari 2002.  
 

4. Lid van het begeleidingscomité van het onderzoeksproject ‘ 

Functionele normen voor de Politiezones ‘, februari 2002. 
 

5. Introductie ‘ EFQM - kwaliteitssysteem ‘ in de lokale 

politiezone Gent in samenwerking met de Directie 

Kwaliteitszorg lokale politiezone Gent, februari 2002. 
 

6. Ontwikkeling ‘Eerste zonaal veiligheidsplan 2002 - 2003’ 

politiezone Gent in samenwerking met de Directie 

Kwaliteitszorg Lokale Politie Gent, maart 2002. 
 

7. Referaathouder op causerielunch ingericht door het consulair 

corps Gent, thema ‘ Reorganisatie van en implementatie 

masterplan n.a.v. de oprichting van het geïntegreerd korps 

politiezone Gent ‘, te Gavere, Militair Domein, op 23 april 2002. 
 

8.Implementatie van de actie ‘Kind Kwijt ‘, project van de 

politiezone Gent, geïnspireerd op voorbeelden uit Groot-

Britannië en Nederland, de ontwikkeling van een netwerk tussen 

politie, stadsbestuur en vrijwillige medewerkers (winkeliers, 



 50 

marktkramers, openbaar vervoer, etc...) die willen meehelpen om ‘ 

verloren gelopen ‘ kinderen zo snel als mogelijk opnieuw samen te 

brengen met hun begeleiders, start van het project met een 

persconferentie op 24 mei 2002. 
 

9.Algemene leiding Gentse Feesten 2002. 

 

10.Ontwikkeling en implementatie ‘Businessplan 2003 - 2004’ ter 

vervanging van het Masterplan opgesteld en geïmplementeerd 

tijdens de periode 2001 - 2002 in samenwerking met de 

Directie Kwaliteitszorg van de lokale politie Gent, mei 2003. 
 

11.Referaathouder op causerielunch ingericht door CIB Oost-

Vlaanderen, thema ‘ De Immobiliënsector en de politie, 

raakpunten en samenwerking ‘, te Gent, Chalet de Maalte, op 3 

juni 2003. 
 

12.Algemene leiding Gentse Feesten 2003. 

 

13.Aangesteld als lid van ‘ de Commissie van Toezicht bij de 

Gevangenis te Gent ‘, KB van 4 april 2003 houdende algemeen 

reglement van de strafinrichting, Belgisch Staatsblad 

15.12.2003. 
 

14.Aangesteld als lid van het begeleidingscomité in het kader van 

het programma Sociale Rechtvaardigheid ‘ Initiatief tot 

bevordering van de veiligheid, Project: Algemeen verslag 

over de onveiligheid ‘ van de Koning Boudewijnstichting, op 30 

oktober 2003. 
 

15.Gastspreker op een gespreksavond ingericht door de 

vereniging cultuurvrienden ‘ Kultuur & Leven ‘, thema ‘ De 

evolutie van de Belgische politiefunctie sinds 1830 – 

Historiek en prognose van het Belgische politielandschap ‘, 

te Melle, Sint-Franciskusinstituut, op 20 januari 2004. 
 

16.Aangesteld door de Vaste Commissie van de Lokale Politie als 

voorzitter van de werkgroep ‘ Functieprofiel voor het ambt 
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van korpschef van de lokale politie ‘ in de zitting van 

donderdag 12 februari 2004.  
 

17.Ontwikkeling en implementatie ‘Businessplan 2005 - 2006’ 

ter vervanging van het Businessplan 2003-2004 in 

samenwerking met de Directie Kwaliteitszorg van de lokale 

politie Gent, mei 2004 

 

18.Ontwikkeling ‘ zonaal veiligheidsplan 2005 - 2008’ 

politiezone Gent in samenwerking met de Directie 

Kwaliteitszorg Lokale Politie Gent, juni 2004. 
 

19.Algemene leiding Gentse Feesten 2004. 
 

20.Toespraak in naam van de Oost-Vlaamse Politionele 

Veiligheidsdiensten naar aanleiding van de viering ‘ Gouverneur 

Herman Balthazar, twee decennia politionele en niet-

politionele veiligheid in Oost-Vlaanderen ‘ te Mendonk (Gent) 

campus OPAC-PBO, op 8 oktober 2004. 
 

21.Aangesteld als plaatsvervangend lid (voorzitter mandaat 

categorie 4-5 ) van de nationale selectiecommissie voor het 

ambt van korpschef zoals bedoeld in het artikel VII.III.76 

RPPOL, schrijven Directeur-generaal Alain Duchatelet ref. 

DGP/DPS-5030/A-2004 dd. 14 oktober 2004.  
 

22.Gastspreker op het colloquium ‘ EVA-COLLOQ ‘ ingericht 

door de Federale Politie, thema: ‘ De evaluatie van de 

basisopleiding van het basiskader, een eerste getuigenis van 

het terrein ‘, te Asse ‘ PIVO’, op 27 oktober 2004. 
 

23.Onthaal en voorlichting over politiebeleid- en werking van de 

Politiezone Gent aan het Welsh Affairs Committee onder 

voorzitterschap van de Heer Martyn Jones, op 2 februari 

2005. 
 

24.Algemene leiding Gentse Feesten 2005 
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25.Ontvangst als gastheer en begeleiding in naam van de 

Politiezone Gent van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning 

Albert II naar aanleiding van het bezoek aan de Flikkendag te 

Gent op zondag 25 september 2005.  
 

26.Algemene leiding Gentse Feesten 2006 
 

27.Algemene leiding Gentse Feesten 2007 
 

28.Referaathouder op de studiedag ‘ Tucht in een 

politieomgeving: een aanzet tot verduidelijking ‘, met 

referaat ‘ Tucht, één van de vele managementinstrumenten ‘, 

ingericht door de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 

Veiligheid en Preventie in samenwerking met de Gouverneur van 

de Provincie Oost-Vlaanderen, de federale politie, de lokale 

politie, de Algemene Inspectie van de federale politie en de 

lokale politie (AIG) en de Vaste Commissie van de lokale politie 

(VCLP), te Gent, Provinciaal Administratief Centrum, 

Gouvernementstraat, 22 op 27 mei 2008. 

 

11. Academische activiteiten 
 

1. Medeauteur van het boek “De Witte Cirkel”, handelend over het 

drugbeleid in Vlaanderen in samenwerking met het Seminarie voor 

Gerechtelijke Psychiatrie RUG. 

     Auteurs: K. Maes, F. Carlier, J. Maertens, B. De Ruyver. 

     Uitgegeven door Van Loghum Slaterus, Antwerpen, 1984. 
 

2. Coöperatie aan het onderzoek “Relatie bevolking en politie” van 

de VUB, deelname aan het panelgesprek, op 14.01.1988 
 

3. Aanstelling als docent aan de K.U.L., Permanente Vorming (HIVA) 

voor het vak “Algemene Preventie, Fysische beveiligings-

methoden”, door Prof. Dr. J. Van De Kerckhove, op 11.09.1991. 
 

4. Aanstelling als lid van de stuurgroep van het gesubsidieerd 

wetenschappelijk onderzoek “Drugs en Criminaliteit”, onder de 
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leiding van Prof. Dr. B. De Ruyver, RUG, onderzoek en co-redactie, 

februari 1992. 
 

5. Wetenschappelijk medewerker aan het onderzoek en de co-

redactie aan het eindrapport “Kansarmoede, Druggebruik en 

Criminaliteit” in opdracht van de heer L. Tobback, Minister van 

Binnenlandse Zaken, U.G., uitgevoerd door de onderzoeksgroep 

Drugbeleid, Strafrechterlijk Beleid, Internationale Criminaliteit, 

Prof. Dr. Brice De Ruyver, Universiteit Gent, 1992. 
 

6. Wetenschappelijk medewerker aan het internationaal onderzoek 

“Grensoverschrijdende criminaliteitsverschijnselen binnen 

Euregio Scheldemond”, in opdracht van het Nederlandse en 

Belgische Ministerie van Binnenlandse Zaken, Universiteit Gent, 

Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid, Prof. Dr. 

Brice De Ruyver, onderzoek en redactie, februari 1995. 
 

7. Medeorganisator, in samenwerking met de RUG, Seminarie voor 

Strafrecht en Strafvordering Prof. Dr. J. D’Haenens, van het 

colloquium “Schengen en de Praktijk”, 31.01.1992. 
 

8. Medeorganisator en mede-initiatiefnemer, in samenwerking met 

de U.G., Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid, 

Internationale Criminaliteit Prof. Dr. Brice De Ruyver, van het 1ste 

Nationaal Congres “Drugbeleid 2000” te Gent op 28 en 29 

september 1993. 
 

9. Medeorganisator, in samenwerking met de U.G., Onderzoeksgroep 

Drugbeleid, Strafrechterlijk Beleid, Internationale Criminaliteit, 

Prof. Dr. Brice De Ruyver, van het 2e Nationaal Congres 

“Drugbeleid 2000” te Gent, op 14.10.1994. 
 

10.Aangesteld als extern wetenschappelijk medewerker bij de 

Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid, 

Internationale Criminaliteit, Prof. Dr. Brice De Ruyver, september 

1995. 
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11.Medeorganisator, in samenwerking met de U.G., Onderzoeksgroep 

Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid, Internationale Criminaliteit 

Prof. Dr. Brice De Ruyver, van het 3de tweedaagse Nationaal 

Congres “Drugbeleid 2000”, te Gent op 19 en 20 oktober 1995. 
 

12.Medeorganisator, in samenwerking met de U.G., Onderzoeksgroep 

Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid, Internationale Criminaliteit 

Prof. Dr. Brice De Ruyver, van het 5de tweedaagse Nationaal 

Congres “Drugbeleid 2000”, te Gent op 5 en 6 november 1997 te 

Gent.  
 

13.Medeorganisator, in samenwerking met de U.G., Onderzoeksgroep 

Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid, Internationale Criminaliteit 

Prof. Dr. Brice De Ruyver, van het 7de, tweedaagse Nationaal 

Congres “Drugbeleid 2000”, te Gent op 26 en 27 oktober 1999 te 

Gent.  
 

14.Aangesteld door Prof. Dr. B. De Ruyver Universiteit Gent als lid 

van het managementteam ter begeleiding van de reorganisatie 

van de Politie Izegem, 26 januari 2000. 
 

15.Aangesteld als lid van het begeleidingscomité in het kader van 

het wetenschappelijk onderzoek P2001-FUNCTNORM ‘ 

Functionele normen voor de politiezones ‘ (Univ. Gent) en P2001-

ACTUAL ‘Actualisatie van de uitrustingsscore voor de 

gemeenten ‘ (K.U.L.), in opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Algemene 

Rijkspolitie, Directie Politiebeleid, op 13 september 2002. 
 

16.Aangesteld als lid van het begeleidingscomité in het kader van 

het wetenschappelijk onderzoek ‘Administratieve afhandeling van 

Misdrijven ‘, in opdracht van de Federale Overheidsdienst 

Justitie, op 2 oktober 2002. 
 

17.Gastdocent UG, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 

Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale 

Veiligheidsanalyse, op uitnodiging Prof. Dr. Paul Ponsaers, cursus ‘ 



 55 

Politiestudies, politiewerking en de problematiek van de 

politiehervorming als korpschef van de lokale politie ‘, 

Universiteitsstraat, 4 te 9000-Gent, op 11 februari 2004. 
 

18.Participant als steunverlener aan het wetenschappelijk onderzoek 

‘ Agressie in het openbaar vervoer ‘ uitgevoerd door E. De Wree, 

wetenschappelijk medewerker Vakgroep Strafrecht en 

Criminologie Universiteit Gent, 17 januari 2005. 
 

19.Participant als steunverlener aan het wetenschappelijk onderzoek 

‘ Ontwikkeling van een Meet- en opvolgingsinstrument voor de 

instroom en selectie in de strafrechtelijke keten ‘ uitgevoerd 

door de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse van de 

Universiteit Gent, Prof. Dr. P. Ponsaers en Prof. Dr. E. Enhus in 

opdracht van de federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken 

en Justitie, september 2004 en eindbespreking 18 maart 2005. 
 

20.Spreker op de postacademische vormingsessie, Seminarie 1, ‘ 

Onveiligheidsgevoelens. Rationele angst of Collectieve 

voorstelling van Onbehagen ‘, ingericht door Prof. Dr. M. 

Elchardus, Vakgroep Sociologie, VUB, 3 mei 2005. 

 

12. Publicaties 
 
1. Verhandeling tot het bekomen van de graad van licentiaat in de 

criminologie: “Drugs: kritieken en voorstellen inzake wettelijk- 

en politiebeleid”. Niet gepubliceerde licentieverhandeling, 1982. 
 

2. Coauteur van het boek “De Witte Cirkel”, handelend over het 

drugbeleid in Vlaanderen. 

     Auteurs: K. Maes, F. Carlier, J. Maertens, B. De Ruyver. 

     Uitgegeven door Van Loghum Slaterus, Antwerpen, 1984. 
 

3. Het schrijven van en artikelenreeks over inbraakpreventie, in de 

lokale krant van de dekenij St.-Pietersbuiten te Gent, in 1983. 
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4. Medewerking aan artikelenreeks over inbraakpreventie voor de 

huis-aan-huiskrant “Het Gents Advertentieblad”, in 1984. 
 

5. Coauteur van draaiboek “Auto op slot - dief bedot”, een Oost-

Vlaamse preventieve actie tegen diefstal van en uit auto’s, 

28.05.1982. 
 

6. “Voorkoming Misdrijven: Beveiliging tegen Diefstal”, in De 

Politieofficier, jaargang 1985, nr. 5, 25 en 42. 
 

7. Medewerker aan het evaluatieverslag van de Oost-Vlaamse 

preventieve actie “Auto op slot - dief bedot”, maart 1986. 
 

8. “Een initiatie tot misdrijfpreventie”, cursus voor de eerste 

Oost-Vlaamse specialisatiecursus Misdrijfpreventie, februari 

1987. 
 

9. “De buurt observatie actie als politiële reactie tegen 

collectieve wraakgevoelens in de maatschappij”, Vigilantia, 

politieblad Sint-Niklaas, nr. 6, januari 1987. 
 

10. “Druggebruik bij jongeren”, artikel verschenen in Kontact, 

tweemaandelijks blad van de E.V.O., 17de jaargang, nr. 5, mei 1987.
  

11.“Een initiatie tot misdrijfpreventie: Historiek, definities en 

theorieën”, De Politieofficier, maandblad, jaargang 1987, nr. 5, 

mei, 31-91. 
 

12.“Preventie winkeldiefstal en Nevencriminaliteit: Shop Watch”, 

studie gerealiseerd in juni 1987, Politie Gent, Bureau 

Misdrijfpreventie. 
 

13.“Buurt Observatie Acties”, in De Politieofficier, jaargang 1988, 

nr. 8, oktober, 5-20.  
 

14.“Politiële Preventie”, opleidingscursus voor de Oost-Vlaamse 

Politieacademie, ten behoeve van de basisopleiding van aspirant-

politieagent en -veldwachter, april 1989.  
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15.Draaiboek Oost-Vlaamse preventiecampagne “Vandalisme, beslist 

klein te krijgen”, in opdracht van de Provinciale Commissie van 

Oost-Vlaanderen voor het Voorkomen van Misdadigheid, april 

1988. 
 

16.“De preventieopdracht van de politie, of waarom politiële 

preventie noodzakelijk wordt”, januari 1989, Politie Gent, Bureau 

Misdrijfpreventie. 
 

17.“Preventie, veiligheid versus criminaliteit”, in verslag van het 

studieweekend te Bohan, 14-16 oktober 1988, Studiecentrum Prof. 

Dr. Herman Uyttersprot, nr. 33, 21-25. 
 

18.“Preventie en slachtofferhulp”, Politie Gent, Bureau Misdrijf-

preventie, februari 1989. 
 

19.“Veiligheid in en om appartementen”, brochure gerealiseerd in 

maart 1989, Politie Gent, Bureau Misdrijfpreventie. 
 

20.“Autobeveiliging”, brochure gerealiseerd in maart 1989, in 

samenwerking met de preventiediensten van Antwerpen, Kortrijk 

en Oostende, Politie Gent, Bureau Misdrijfpreventie. 
 

21.“Geïntegreerde criminaliteitspreventie - wijk Sint-Macharius”, 

brochure gerealiseerd in september 1989, Politie Gent, Bureau 

Misdrijfpreventie. 
 

22.“Het voorkomen van geweld op fysisch en psychisch minder 

weerbare personen”, brochure gerealiseerd in oktober 1989, 

Politie Gent, Bureau Misdrijfpreventie. 
 

23.Opstellen van het evaluatierapport van de Oost-Vlaamse 

preventiecampagne “Vandalisme, beslist klein te krijgen”, in 

opdracht van de Provinciale Commissie van Oost-Vlaanderen voor 

het Voorkomen van Misdadigheid, april 1990. 
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24.Coauteur van het boek “Politie in Beweging” met als bijdrage 

“De Buurtobservatieactie: een politioneel preventieve reactie 

op de Technopreventie te Gent”, Kluwer, Antwerpen, 1990. 
 

25.Ontwerper van de cursussen ”Beveiligingsfilosofie, 

Risicoanalyse, Organisatiebeheer en Fysische 

beveiligingsmethodes”, voor de nationale opleiding van de 

beveiligingsinstallateurs, georganiseerd door Nelectra, april 1991. 
 

26.Lid van de redactieraad en auteur van diverse artikelen in het 

preventietijdschrift “Pretekst”, Uitgeverij Kluwer, oktober 1993. 
     

27.Lid van de redactieraad en auteur van het hoofdstuk 

“Organisatorische beveiligingsmaatregelen in het kader van 

inbraakpreventie” handboek “Security, Beheersing van criminele 

risico’s”. Uitgeverij Ced. Samson, december 1994. 
 

28.Onderzoek en eindverslag als portefeuillehouder Human 

Resources van de Belgisch-Nederlandse Politiële Samenwerking 

(BNPS) ter voorlegging aan de plenaire vergadering over het 

thema “Implementatie van de grensoverschrijdende opleidings-

module Heerlen bij de Belgische Politiediensten”, oktober 1995. 
 

29.Onderzoek en eindverslag als portefeuillehouder Human Resour-

ces van de Belgisch-Nederlandse Politiële Samenwerking (BNSP) 

ter voorlegging aan de plenaire vergadering over het thema “De 

regeling m.b.t. de dekking van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van grensoverschrijdend (België Nederland) 

optredende Belgische Politieambtenaren”, februari 1996. 
 

30.Coauteur van het boek “ Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid. De 

aanpak van prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht. 

“ uitgegeven door Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1999. 
 

31.Coauteur van het boek “ Het informatiebeheer in het kader van 

de Politiehervorming “ uitgegeven door Centrum voor 

Politiestudies v.z.w. 1999. 
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32.Co-auteur van het onuitgegeven boek “Community Oriented 

Policing - Leidraad bij de reorganisatie van politie Gent “, 

2001. Auteurs: Freddy Carlier, Frank Denis, Hans Hofman, Jan 

Vlamynck. 
 

33.Co-auteur Cahiers Politiestudies, ‘ Wie is de baas van de lokale 

Politie? ‘, met als bijdrage ‘Gezagrelaties bij de lokale politie‘, 

Centrum voor Politiestudies, Politeia, 2007. 

 

13. Relaties met de pers 
 
1. Tweemaal deelname aan de radiouitzending van BRT 1, 

programma “ ’t Kraainest”, betreffende de thematiek 

misdrijfpreventie, in 1984. 
 

2. Medewerking aan een interview met Knack magazine, betreffende 

de drugproblematiek, in 1984.  
 

3. Interview op de lokale “Radio Roeland” te Gent, betreffende de 

oprichting van de Buurt Observatie Acties “Westveld” en “Galge”, 

in september 1987. 
 

4. Interview op BRT 2, Regionaal nieuws, betreffende de oprichting 

van de Buurt Observatie Acties “Westveld, “Galge” en “Hekers”, in 

november 1987. 
 

5. Interview op de lokale “radio Roeland” te Gent, betreffende de 

oprichting van het eerste anti-winkeldiefstalproject “Shop 

Watch” in de winkelwandelstraat “Lange Munt” te Gent, op 

06.12.1987. 
 

6. Interview op de lokale “radio Plus” te Gent, betreffende “Buurt 

Observatie Acties”, in het programma “Maatschappelijk”, op 

07.12.1987. 
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7. Interview op de lokale “radio Plus” te Gent, betreffende de 

preventieve campagne “Waakzaamheid komt met de jaren”, in het 

programma “Herfstvitaminen”, op 09.12.1987. 
 

8. Medewerking en interview aan het BRT-televisieprogramma 

“Zestig plus”, met betrekking tot het thema “Veiligheid van 

bejaarden”, op 10.12.1987 en 05.01.1988. 
 

9. Medewerker aan de televisiefilm van de R.T.B.F. over “Buurt 

Observatie Acties”, september 1988. 
 

10.Interview op de lokale radio M.O.S. (Meetjeslandse Omroep 

Stichting) te Waarschoot, betreffende het vandalismeproject in 

Oost-Vlaanderen, 14.01.1989. 
 

11.Interview op TV 1, in het programma Panorama, over het thema 

“Vandalisme”, februari 1990. 
 

12.Interview op het BRT 1 televisienet, S.O.M., betreffende de 

Gentse misdrijfpreventiewerking en de Buurt Observatie Acties in 

het bijzonder, mei 1991. 
 

13.Interview Stadsmagazine Gent over de ‘Reorganisatie Politie 

Gent’, april 1997. 
 

14.Relaties met de pers als korpschef van het Gentse stedelijke 

politiekorps sinds augustus 1996. 
 

15.Relaties met de pers als korpschef van de politiezone Gent 

sinds oktober 2001. 
 

16.Interview Human Resources magazine over ‘ De politie is 

efficiënter geworden ‘, december 2003 
 

17.Rondetafelgesprek TV één, programma de zevende dag, thema ‘ 

Mensenhandel ‘ 17 april 2005. 
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14. Professionele nevenactiviteiten 
 
1. Docent aan de K.U.L., Permanente Vorming (HIVA) voor het vak 

“Algemene Preventie, Fysische beveiligingsmethoden”, door Prof. 

Dr. J. Van De Kerckhove, 1991 tot 1993. 

 

2. Docent Oost-Vlaamse Politieacademie, vakken: preventie, 

community policing, 1990 tot 1998. 
 

3. Docent aan de West-Vlaamse Politieschool, voortgezette 

vorming, in 1985, 1986, 1987, 1988, vakken: misdrijfpreventie, 

vandalisme en relatie met de pers. 

 

4. Docent aan het Limburgs Opleidingscentrum voor 

politiepersoneel, specialisatiecursus misdrijfpreventie, 

(Vandalisme, winkeldiefstal en buurtpreventie of 

neighbourhoodwatch), te Genk in 1986. 

 

5. Docent aan het Antwerpse Politieopleidingscentrum, 

specialisatiecursus misdrijfpreventie, thema: Algemene aspecten 

van misdrijfpreventie, Defensible Space, neighbourhoodwatch of 

buurtpreventie en vandalisme), te Antwerpen in 1986. 

 

6. Docent bij Nacebo (Nationale Centrale voor metaal-, hout- en 

bouwvakondernemingen) cursus beveiliging voor 

middenstandsopleiding “Beveiligingsinstallateur” en examinator 

(Fysische - en organisatorische beveiliging, beveiligingsfilosofie en 

vandalisme), 1985. 

 

7. Reorganisatiemanagement Politie Izegem, lid van het 

managementteam onder leiding van Prof. Dr. B. De Ruyver, 

Universiteit Gent Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk 

Beleid, Internationale Criminaliteit (januari – juni 2000). 
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15. Interessedomeinen en vrijetijdsbesteding 
 
 Natuurwandelingen, zwemmen, fietsen 

 Muziek beluisteren  

 Actualiteit (krant, Knack, internet) 

 Lezen (tijdschriften, romans) 

 Klarinet spelen, stijl: New Orleans Jazz 

 

16. Referenties 
 
 Prof. Dr. – emeritus Dierkens, Universiteit Gent vakgroep Medisch 

Recht en Sociale Criminele Profilaxie. 

 Prof. Dr. B. De Ruyver, Universiteit Gent Onderzoeksgroep IRCP. 

 Prof. Dr. T. Vanderbeken Universiteit Gent Onderzoeksgroep 

IRCP. 

 Prof. Dr. G. Vermeulen Universiteit Gent Onderzoeksgroep IRCP. 

 Prof. Dr. Emeritus C. Fijnaut Universiteit Leuven 

Onderzoeksgroep Criminologie. 

 Prof. Dr. Emeritus C. Eliaerts Vrije Universiteit Brussel, ere-

Decaan Criminologie. 

 De heer Jean-Paul De Graef, ere - Voorzitter Hof van Beroep te 

Gent. 

 De heer F. Schins, ere - Procureur-generaal bij het Hof van 

Beroep te Gent. 

 De heer J. Soenen, ere - Procureur des Konings te Gent 
 

 

 

Freddy F.C. CARLIER 

Ere - Hoofdcommissaris geïntegreerde politie  
ere – korpschef van de politiezone Gent 

Licentiaat Criminologie 


