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Woordje vooraf                                                                                    p 4 
 
 
Beste lombrosianen, 
 
 
De maand maart is ondertussen al een heel eind gevorderd. De eerste zon is in ons land 
verschenen. De extreme koude is verdwenen. Misschien maar best ook. De paasklokken zijn 
in aantocht. Tijd dus voor dubbele week vakantie. Maar opgelet, juni is dichterbij dan jullie 
denken. Begin alvast eens met notities te zoeken en de eerste bladzijden open te draaien.  
 
Dat wil echter niet zeggen dat er niet meer gefeest mag worden. In maart en april staan er 
weer legendarische activiteiten op het programma. Met als exclusieve topacts het galabal en 
de sexual deviation night. Zeker niet te missen als we de aanwezigen van vorige edities 
mogen aanhoren. 
 
Het schavotje van deze maand brengt de vaste waarden van zijn voorgangers. De 
activiteitenkalender, een terugblik op vorige maand en het research center mogen zeker niet 
ontbreken. Deze keer staan er zelfs 2  interviews klaar over de BIM-wetgeving. Een voor- en 
tegenstander van de BIM-wetgeving komen aan het woord. 
Ook zijn er weer een aantal activiteiten op onze faculteit. Graag wil ik even de aandacht er bij 
halen en te stemmen voor onze enige kandidate criminologie voor de faculteitsraad. 
 
Om jullie vrije tijd op te vullen zullen spelletjes worden aangeboden. De twee winnaars van 
de win-win pagina worden ingehuldigd. Willen jullie deze maand ook kans maken op twee 
mooie dvd’s, speel dan zeker en vast eens mee en stuur het juiste antwoord naar bijgevoegd e-
mailadres.  
 
 
Vragen, opmerkingen, suggesties en ander commentaar blijven uiteraard welkom op 
schavotje@lombrosiana.be . 
 
 
Veel lees- en puzzelplezier! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheerlinck Niels 
Scriptor 2009-2010 
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Beste Lombrosianen,  
 
We zijn alweer eind maart. Cupido is vertrokken en de Paashaas is bijna weer in het land met 
zijn chocolade eieren.  
Maar wat heeft Lombro de laatste weken weer uitgespookt ? 
 
Ondertussen nam onze cultuur een paar leuke initiatieven. Eerst nam hij enkele feestgangers 
mee op kroegentocht. Waar ze konden genieten van verschillende bieren voor een mooie prijs. 
Later ging hij op stap naar de Brugse poort waar een tentoonstelling over deze Gentse wijk 
was te bezichtigen. Ook lieten enkele Lombrosianen deze maand hun goed hart zien en gingen 
bloed geven. 
 
Natuurlijk hadden we niet alleen een portie cultuur voorzien maar natuurlijk ook een portie 
feest. Met onze Long drink night part 2 konden we weer spreken van een geslaagde avond. De 
cocktails vlogen de deur uit en de Pere Total ging uit zen dak! 
 
Het werd dan ook eens tijd dat we onze hongerige leden zouden voeden. En zo kwam er de 
spaghetti avond. Iedereen ging tevreden en met een welgevulde maag naar huis dankzij onze 
lieftallige peter, Jelle. Later op de avond moest natuurlijk ook het nieuwe schild van 
Lombrosiana ingehuldigd worden en dit deden we natuurlijk met ‘enkele’ gratis pintjes. Heb 
je het schild nog niet kunnen bezichtigen? Geen probleem want het hangt nu permanent in het 
Arteveldecafé. Ook 3 dikke kussen voor Isa, die het schild voor ons in orde heeft gebracht.  
 
En zoals elk jaar zijn we onze medestudenten in het Leuvense gaan opzoeken. We werden 
uitgenodigd door de Crimen voor een cantus. En niet zomaar een want we moesten verkleed 
zijn als Nerd. Natuurlijk lieten we ze in Leuvense zien hoe je ECHT moet feesten! 
 
Het jaar zit er nog lang niet op! Dus je kan je nog verwachten aan 
verschillende fijne activiteiten. Het galabal , sexual deviation night en 
nog ZO veel meer! 
Ook zullen we je na de Paasvakantie komen ‘lastig vallen’ met de 
verkiezingen voor het praesidium van volgend jaar. 
 
Tot de volgende!!! 
 
Emily Van Landeghem 
Praeses 2009 - 2010 
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� Bouckaert trekt toekomst LDD in twijfel; Hij sluit niet uit dat zijn partij in de toekomst 

opgaat in de Open VLD. LDD is volgens het Vlaams parlementslid zijn drive kwijt. J-M 
Dedecker zelf deed de spijkerharde kritiek af als een persoonlijke mening. 

 
� De strafrechter in Brugge heeft 32 van de 33 spijbelende bijzitters van het arrondissement 

Brugge veroordeeld tot de minimumboete van 275 euro voor hun afwezigheid op de 
verkiezingsdag van 7 juni 2009. 

 
� De Franse regering heeft in de jaren 60 haar soldaten bewust blootgesteld aan 

radioactieve straling om de fysiologische en psychologische effecten van kernwapens op 
mensen te testen. Dat blijkt uit een geheim defensierapport. 

 
� Hokjesdenken remt allochtone politici af. Allochtone politici worden nog te vaak gezien 

als spreekbuizen van de allochtonen gemeenschap, terwijl ze eigenlijk liever als “gewone 
politicus” aan bod willen komen. Dat blijkt uit nieuw universitair onderzoek. 

 
� Na een lange lijdensweg is de Nederlandse regering dan toch ten val gekomen over de 

missie in Afghanistan. Premier Balkenende, die ook zijn eerste twee regeringen 
vroegtijdig zag ten onder gaan, schuift de schuld in de schoenen van PvdA-leider Wouter 
Bos (ondertussen ook ontslag genomen als voorzitter). 

 
� Gasnetbeheerder Fluxys heeft geen schuld aan de zware gasontploffing in Gellingen van 

ruim vijf jaar geleden. Dat heeft een rechter in Doornik beslist. Een bedrijf en twee 
andere betrokkenen zijn wel schuldig bevonden aan onopzettelijke doodslag. 

 
� Slachtoffers van de treinramp in Halle krijgen snel een vergoeding. De NMBS ziet dit 

echter niet als een schuldbekentenis. Verder benadrukt minister van overheidsbedrijven 
Inge Vervotte dat de veiligheid van het spoornet niet slechter is dan in andere landen. 

 
� De coalitiepartners van CD&V reageren lauw op de nota van minister van Justitie Stefaan 

De Clerck over de strafuitvoering. Ook de oppositie heeft zich negatief uitgelaten. 
 
� Er zijn enkele concrete of praktische inloopproblemen met de Belgische gevangenen in 

Tilburg, maar er is geen verhoogd risico op oproer. 
 
� Bij een grootschalige razzia in Denderleeuw bij Koerdische kringen werden achttien 

vermoedelijke PKK-leden opgepakt. 
 
� Een drugsagentschap van de Verenigde Naties is een rapport snoeihard voor België. Zo is 

ons land een draaischijf voor de smokkel in amfetamines en heroïne en zijn de Belgen 
bovendien wereldwijd koploper in het slikken van slaapmiddelen.. 

 
� De Antwerpse diamantsector eist dringend extra veiligheidsmaatregelen, na een zeer 

brutale overval op een Indiase diamantair. 
 
� Na Ierland, Duitsland en Nederland is nu ook in Oostenrijk een pedofilieschandaal rond 

katholieke priesters losgebarsten. 
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19/03: Dagje Parijs 
 
23/03: Cantus @ Pere Total   20u.30     (10 euro) 
 
26/03 : Galabal @ Au Bain (Veermanplein 1 9000 Gent)  21u.30   (14 euro) 
 
30/03 : Clubavond @ Artevelde 
 
01/04: Sexual Deviation Night 2 @ Rector  22u.   (3euro) 
 
30/04 : Vrienden- en familiecantus @ Pere Total  
 
04/05 : Ontgroeningscantus @ Pere Total  21u.  (10 euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer uitleg, voorbeschouwingen, reacties en inschrijvingen  
alsook de foto’s  kan je terecht op onze site www.lombrosiana.be 
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Red Carpet night (16/02): 
 

Op 16 februari koos Lombrosiana ervoor om haar 
van haar meest chique kant te tonen en organiseerde 
een heuse High-class style clubavond: The Red 
Carpet Night! Flessen cava en whisky werden 
massaal ingeslagen evenals heerlijke sigaren. Om 
21u werd het startsein gegeven en al snel liep 
Artevelde Café vol in galakledij gehulde en 
enthousiaste Lombrosiaantjes. Flessen cava werden 
gekraakt en vloeiden rijkelijk de dorstige kelen 
binnen. Rond 23u was de live-band –met dank aan 
Apollo- klaar om er een lap op te geven en 

verzorgden een fantastisch optreden. Toen was het tijd om onze Peter Erik eens in de 
bloemetjes te zetten. Hij is ons al jarenlang trouw en staat altijd klaar om ons bij te staan in 
nood! Jammer genoeg heeft hij moeten stoppen met ons derde stamcafé de Buroo. Zijn 
jarenlange inzet werd beloond met een prachtig cadeau en de emoties vulden de zaal. Hierna 
werd het feestje voortgezet en de laatste flessen vlogen over de toonbank. Sommigen waagden 
zich zelfs tot een danspasje of een heuse fotoshoot in de toiletten. Er werd veel gelachen en 
voor sommigen betekende de avond een zware day-after! Dank u wel aan al de aanwezigen 
voor de onvergetelijke avond!  
 
Isabelle Baert 
Cantor/major 2009-2010  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kroegentocht (24/02): 
 
Een van lombro’s klassiekers was ook dit jaar een groot succes. We begonnen in het 
waterhuis, waar iedereen nog onwennig naar elkaar keek, maar waar het eerste biertje 
menteen verandering in bracht.  Nadien gingen we naar de “Dulle griet” op de 
vrijdagsmarkt, waar er een zaaltje op ons stond te wachten en niet minder dan twee bieren. 
De gezelligheid van het café bracht de sfeer erin en er werden zelfs nieuwe vriendschappen 
gesmeed. Onderweg naar de “trollenkelder” kon de vreugde niet op en zijn we in zingen 
uitgebarsten. Dit hebben we dan rustiger aan gedaan zodat Lombro een goede indruk 
achterliet in het 3e café waar opnieuw 2 bieren stonden te wachten. Ook deze gingen vlot 
binnen en de alcohol begon al stevig zijn werk te doen. Vandaar gingen we naar Patric 
foley’s pub. Onderweg was iedereen in feeststemming en Gent zal het geweten hebben!!!! 
Een Lombro bende brak in zingen uit en alle klassiekers van de samson rock tot ons clublied 
moesten eraan geloven. Toen was het hek van de dam en eens aangekomen in Patric foley’s 
pub konden we ons niet meer bedwingen. Het begon een echte cantus te worden tot ergernis 
van bepaalde klanten. Het overvloedige fantastische Belgische bier dat toen aan het vloeien 
was had hier veel mee te maken. Een lombro activiteit eindigt in traditie altijd in de 
overpoort, waar we in de canard Bizar nog 2 pintjes kregen om het af te leren. Er werd toen 
een feestje gevierd in afwachting van de kater.  
 
Mihael Waegemans 
Cultuur 2009-2010 
 
 
Tentoonstelling (02/03): 
 
Dat Lombrosiana meer is dan zuipen en feesten alleen, hebben we maar weer eens bewezen 
op dinsdag 2 maart. Dit is de dag dat we met de cultuurminnende zielen onder onze 
studentenpopulatie de tentoonstelling LIJN 3 te Provinciaal Cultuurcentrum 
Caermersklooster zijn gaan bezichtigen. Deze tentoonstelling geeft een beeld over het 
dagdagelijkse leven in de randwijken van Gent, met een focus op de Brugse Poort  
Onze interesse hiervoor werd gewekt door een Koppen XL reportage, waarbij werd gewezen 
op de ophefmakende inhoud, die naar voor zou komen uit de tentoongestelde foto’s.  
Eenmaal ter plekke werden wij in 1ste instantie verrast door een reportage, waarin een 
achtergrond van de tentoongestelde foto’s werd geschetst, door de betreffende fotografen.  
Vervolgens werden wij vergezeld door een gids, die ons zwemelenderwijs, wegwijs maakte 
doorheen het tentoongestelde fotorepertoire. De gids gaf ons bij elke foto die in zijn ogen 
interessant leek, een als in een roes verkerende uiteenzetting. 
Ook al bevatte de reportage enkele schokkende beelden, toch waren deze, naar onze mening, 
niet zo spraakmakend als de media deed uitschijnen. Volgens de media had de reportage als 
doel: het aankaarten en wijzen op een probleemwijk in Gent. Hoewel de Brugse Poort als 
achtergrond fungeerde, was de tentoonstelling niet negatief gericht op deze randwijk van 
Gent. Zij schetste eerder de hedendaagse problematiek van een aantal minder gefortuneerde 
inwoners uit deze wijk.  
Deze tentoonstelling is zeker boeiend voor criminologen in spé, aangezien het stof tot 
nadenken geeft, over hoe deze problematiek in de toekomst kan worden aangepakt. 
 
Melissa Calenberg 
Pr-extern 2009-2010 
 



Longdrink Night 2 (03/03): 
 

Na de geslaagde editie 
van de eerste semester 
kon een tweede Long 
Drink Night natuurlijk 
niet lang uitblijven. 
Natuurlijk kon men de 
criminologen en vele 
andere studenten deze 
avond in de Pere Total 
vinden. En of de 
aanwezigen gelijk kregen. 
Er waren net als vorige 
keer verschillende 
cocktails terug te vinden, 
de kaart werd zelfs 
uitgebreid. Meer keuze, 

meer drank en weer over de koppen lopen in de pere maakte van deze avond opnieuw een 
geslaagd feestje. Rond een uur of 23u kwam ik aan en tot mijn verbazing was er toch al veel 
volk aanwezig. Lang duurde het niet wanneer het feest uitbarstte. De cocktails gingen snel 
over de toog en vloeide snel binnen. En dat zullen de mensen met de shifts wel geweten 
hebben. Alsook er weer een paar mensen de cocktails onderschat hadden, amuseerden velen 
zich tot in de vroege uurtjes. En of het een zalig feestje was, de meesten gingen met veel 
tegenzin gaan slapen. Er werd nog dagen over nagekaart en men kan nu al niet wachten tot 
de volgende editie.   
 
Niels Scheerlinck 
Scriptor 2009-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Spaghetti-avond (09/03): 
 
 
Ooit, lang, lang geleden in het verre westen nabij 
Brugge werd een jongentje geboren dat geen spaghetti 
lustte. Het werd een heel eenzame jongeman, want hij 
vond niemand anders op de hele wereld die zijn gebrek 
deelde. Niet zo lang geleden kwam het spaghettifestijn 
van Lombrosiana hem ter ore. Geheel gedegouteerd 
besloot hij daar tussen al dat gehakt en al die 
tomatensaus iemand te zoeken die zijn walging kon 
begrijpen. Vreemde logica, me dunkt. De negende van 
de windmaand was het zover, de jongeman moest 
teleurgesteld afdruipen. Iedereen was immers vol lof 
over de overheerlijke spaghetti en de spetterende 
bediening. 
Steunbetuigingen voor de jongeman zijn welkom op 
penning@lombrosiana.be 
 
Simon Maes 
Penning-/zedenmeester Lombrosiana 2009-2010 
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� Stemming voor de faculteitsraad:  

Ik laat het woord aan de kandidate criminologie over: 
 
 

Beste studenten, 
 

Binnenkort kunnen jullie iemand kiezen die jullie de komende 2 jaar zal vertegenwoordigen 
binnen de faculteit. 
Dit jaar ben ik de enige kandidaat stuver (voor de faculteitsraad) die criminologie studeert. 
We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken, het is al altijd zo geweest dat de 
opleiding criminologie op de tweede plaats komt binnen onze faculteit rechtsgeleerdheid.  Het 
is dus echt noodzakelijk dat er iemand is die deze (ondertussen grote) groep studenten een 
stem kan geven. 
Uw stem uitbrengen is het belangrijkste van al. 
Het is niet zo dat ik sowieso verkozen ben omdat ik de enige criminologiestudent ben. 
Er zijn 5 plaatsen, en deze worden verdeeld aan de kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald. Als jullie niet stemmen, kan ik dus ook niet verkozen worden. 
 
Neem eens een kijkje op mijn website: www.gwenherkes.be 
 
Gwen Herkes 
 

 

� Voordrachtenreeks: 5de Update in de criminologie: Actualia in het strafrecht en de 

criminologie. 

             van 11 februari tot en met 22 april 2010, 18.00 uur                                                                                 

             (Conferentiecentrum  “Zebrastraat”,  Zebrastraat 32, Gent) 

 

Deze vijfde vormingscyclus Update in de criminologie vertrekt vanuit de idee om hedendaagse actuele 

thema's of actualia binnen het domein van het strafrecht en de criminologie centraal te stellen. De 

voordrachtencyclus biedt de gelegenheid aan lesgevers en onderzoekers van de UGent om empirische 

en theoretische evoluties binnen actuele thema's in hun onderzoeksdomein voor te stellen. 

Het programma bestaat uit zeven inhoudelijk verschillende sessies en loopt van 11 februari tot 22 

april, telkens op donderdagavond. 

 

� Voordrachtenreeks: XXXVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Echtscheiding 

          van 18 maart tot en met 6 mei 2010, 18.00 uur (NB III) 

In deze cyclus Willy Delva wordt ingegaan op zeer diverse aspecten van het hervormde echtscheidingsrecht, 

zowel met betrekking tot de zuiver consensuele echtscheiding door onderlinge toestemming als de echtscheiding 

op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, die aan de mede-echtgenoot kan worden 

opgedrongen. Het perspectief van de aangeboden lezingen en teksten is breed: naast de echtscheidingsgronden 

komen ook procedurele vraagstukken en de gevolgen van de echtscheiding, o.m. op het vlak van alimentatie en 



de vereffening/verdeling van het huwelijksvermogensstelsel aan bod. Resultaten van een grootschalig Vlaams 

onderzoek naar de inhoud van de overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming 

en bemiddeling in echtscheidingszaken worden voorgesteld. De deelnemers krijgen naast een analyse van de 

problemen de lege lata ook een toekomstperspectief, onder meer in de vorm van een blik achter de schermen van 

het federale parlement. Het echtscheidingsrecht is immers voortdurend in beweging: naast gezaghebbende 

rechtspraak zijn er ook meerdere wetswijzigingen te verwachten.  

 

 

� Gandaius Alumni lunchcauserie: Jean-Luc Cottyn 

dinsdag 30 maart 2010, 12.00 uur (locatie nog te bepalen) 

De lunchcauserie is een van de jaarlijks weerkerende activiteiten van Gandaius Alumni. Eminente sprekers 

vertellen, voor en na de lunch, over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. 

Op dinsdag 30 maart vindt de eerste lunchcauserie van het jaar plaats, met als spreker Jean-luc Cottyn, voorzitter 

van de Hoge Raad voor Justitie.  

 

 

� Gandaius Alumni 'Goede Vrijdag Quiz' 

          vrijdag 2 april 2010, 19.00 uur (locatie nog te bepalen) 

De tweede Gandaius Alumni quiz vindt plaats op vrijdag 2 april. 

Wie wordt de opvolger van de 'Linkiewinkies', die vorig jaar na een spannende strijd met de hoofdprijs gingen 

lopen?  

 

 

� Studiedag: Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening en het decreet gronden- en 

pandenbeleid 

          donderdag 22 april 2010, 19.00 uur (NB I) 

In de reeks "studieavonden 2009-2010 ism CBR" vindt op 22 april 2010 de vijfde studieavond plaats. 

Op 18 mei 1999 werd een toen lang verwacht decreet goedgekeurd dat eindelijk een nieuw elan zou geven aan 

de ruimtelijke ordening, maar vooral rust en stabiliteit zou brengen in deze gevoelige sector. Wat stellen we tien 

jaar later vast? Van enige stabilisatie is geen sprake: het decreet is bijna twintig maal gewijzigd en vaak op 

belangrijke aspecten, zoals de verjaring. Er waren ook de verschillen tussen de ontvoogde en de niet-ontvoogde 

gemeenten, die de benadering voor de praktijkjurist – en de besturen zelf - echt ingewikkeld maakten. De 

komende tien jaar? In april 2009 kwam het twintigste wijzigingsdecreet dat het Decreet Ruimtelijke Ordening 

"aanpast" en "aanvult". Op wezenlijke punten komt er een geheel nieuwe regeling: het "oude" gecoördineerde 

decreet wordt ook opgeheven.  
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Maandelijks zal ik hier dieper ingaan op een criminologisch fenomeen / onderwerp en dit 

door middel van een interview, een artikel, …. Deze maand in de aanbieding: 2 interviews 

omtrent de BIM-wetgeving 
 
 
 
Een interview met Alain Winants (administrateur-generaal van de staatsveiligheid) 
 
Telefoons afluisteren, computers hacken en in je briefwisseling snuisteren. Het zijn drie 
van de Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM) waarover de staatsveiligheid sinds 
vorige week (eigen aanduiding: “1 maart in het staatsblad, 6 maanden later zal het van 
kracht worden”) officieel beschikt om ons land te beschermen tegen terroristische 
dreiging, buitenlandse spionnen en bedrijfsspionage. Metro sprak met Alain Winants, 
administrateur-generaal van de staatsveiligheid. “Geen enkele veiligheidsdienst kan u 
verzekeren dat u zich geen zorgen hoeft te maken over een bomaanslag.” 
 
Afgelopen week werd in het staatsblad (eigen aanduiding: 1 maart) de BIM-wet 
gepubliceerd. Wat veranderd er concreet? 
 
Alain Winants: Dankzij de wet kunnen we de informatievergaring verfijnen. Ten tweede zijn 
er nu meer operationele mogelijkheden om samen te werken met andere diensten die wel al 
over die methodes beschikken. Dat komt de onafhankelijkheid van onze dienst ten goede: we 
kunnen nu ook tegen offensieve buitenlandse diensten zeggen dat wij zelf over die methodes 
beschikken. En dat we zelf voor die technieken kunnen instaan. Ten slotte is er natuurlijk ook 
nog het feit dat wij als staatsveiligheid, nog niet over die methodes beschikten, en de politie 
wel. Sinds het begin van de jaren 2000 zien we, door de ontwikkeling van de proactieve 
recherche en de antiterrorismewetgeving, dat de politie iets meer op ons terrein is 
geëvolueerd. Dankzij de BIM-wet die ons extra mogelijkheden geeft, zullen we enkele zaken 
opnieuw in perspectief kunnen plaatsen. En dan heb ik het vooral over taken waarvan wij 
vinden dat ze tot onze bevoegdheden behoren, bij ons te houden of bij ons terug te brengen. 
 
Advocaten vrezen dat er te veel overlapping zal zijn tussen de politie en de 
inlichtingendiensten. 
 
Alain Winants: Nochtans hebben de politie en de staatsveiligheid een andere opdracht. Voor 
ons is dat: informatie vergaren, en de evolutie van bepaalde structuren en fenomenen nagaan. 
En dat in tegenstelling tot politie en gerechtelijke diensten, die werken op een crisis. In hun 
geval is dat dan een misdrijf en het opsporen van daders. Wij daarentegen vooraf, tijdens en 
na die crisis. Waar de politie en gerechtelijke diensten aan reactie doen, werken wij op 
continue basis. 
 
Was er druk uit het buitenland om de wetgeving in België aan te passen? 
 
Alain Winants: Ik zal niet zeggen dat er specifieke druk was. Maar in de operationele 
contacten met andere diensten wordt het natuurlijk een probleem als de ene dienst beschikt 
over een aantal methodes en de andere niet. Zeker in het geval van grensoverschrijdende 
materie, ligt dat moeilijk. 



Dreigt het gevaar van misbruik van de nieuwe methodes niet? 
 
Alain Winants: We mogen niet vervallen in een reflex waarbij we ons vooral zouden 
toespitsen op die nieuwe middelen. Ons werk blijft een afweging van de meest nuttige 
methode. Daarvoor zijn in de wet de principes van proportionaliteit en subsidiariteit 
opgenomen. Wij mogen niet zomaar naar de zwaarste methoden grijpen. We moeten eerst 
analyseren wat de passende methode is, met het einddoel voor ogen. 
 
Advocaten maken zich ook zorgen over de controle op de nieuwe methodes. Ze vrezen 
dat u in onderaanneming van de politie inlichtingen gaat vergaren. 
 
Alain Winants: Als u ons werk in perspectief gezet, dan ziet u dat het grootste deel van ons 
werk niet bestemd is om te belanden in gerechtelijke dossiers. Het probleem van de 
onderaanneming lijkt mij een vals probleem. Mochten wij voor het gerecht of de politie 
werken, dan zou dat al een afwijking van de bevoegdheden van zowel de inlichtingendiensten 
als die van de politie veronderstellen. Dan zouden ze allebei ingaan tegen wat de wet hen 
voorschrijft. Wij blijven echter wel de verplichting hebben om, als wij bij onze 
inlichtingenvergaring stoten op elementen die wijzen op het bestaan van een misdrijf, dat aan 
te geven bij de gerechtelijke instanties. 
 
Een van de opdrachten van de veiligheid van de staat, is de inschatting van het 
terrorisme in ons land. Met de recente terrorismeprocessen tegen Malika Al Aroud en 
Abdelkader Belliraj lijkt het alsof de Marokkaanse gemeenschap in ons land 
nauwlettend in het oog gehouden wordt. 
 
Alain Winants: Wat wij proberen te doen, is het in kaart brengen van terrorisme, extremisme 
en radicalisme. En dat is niet beperkt tot de Marokkaanse gemeenschap alleen. Radicalisme 
kan een voorloper zijn van extremistisch, en in laatset instantie van terroristisch gedrag. 
 
Moeten we vrezen voor een bomaanslag van Al-Qaeda? 
 
Alain Winants: Nu, op dit moment is daar geen directe aanwijzing voor, maar er is geen 
enkele veiligheidsdienst ter wereld die zal zeggen dat u zich helemaal geen zorgen hoeft te 
maken. We proberen bepaalde fenomenen in kaart te brengen. Voor wat terrorismebestrijding 
betreft, werken we ook samen met heel wat andere diensten. 
 
Heeft u het gevoel dat onze samenleving radicaliseert? 
 
Alain Winants: Ik kan mij daar niet in cijfers over uitspreken. We kunnen enkel vaststellen 
dat het radicaliseringproces meer en meer in intieme kring gebeurt. Familiaal, in 
vriendenkring, in beperkte kring. Niet erg gestructureerd dus en zeker geen georganiseerd 
mechanisme met goed geoliede propagandamachine. Het is een intiem proces. En het gevolg 
daarvan is dat het allemaal veel moeilijker te volgen is. 
 
Hoe maakt u het onderscheid tussen iemand met een strenge religieuze overtuiging en 
iemand met slechte bedoelingen? 
 
Alain Winants: Dat is inderdaad niet altijd even evident. Ten eerste is radicalisme op zich 
niet strafbaar. Iemand mag radicale overtuigingen hebben. Ten tweede is het niet ons doel als 
inlichtingendienst om strafbare feiten in de openbaarheid te brengen. Een mooi voorbeeld 



daarvan is net dat radicalisme. Om de evoluties van fenomenen te zien, trachten we die 
zodanig in kaart te brengen, dat we te weten kunnen komen wat de bedoelingen van iemand 
zijn. Als iemand in opleidingskampen vertoeft, dan grenst zijn radicalisme al bijna aan het 
terrorisme. Onze opdracht is dus vaak een werk van lange adem en het is dikwijls een zeer 
moeilijke oefening om te weten te komen wat juist de factoren zijn, die mensen aanzetten tot 
radicalisme, en hoe ver die factoren iemand kunnen drijven. 
 
De staatsveiligheid komt vaker dan vroeger in de media. Hoe komt het dat u zich in de 
zaak Belliraj eerder afzijdig houdt, terwijl u in d e zaak rond imam Nordin Taouil nog 
de avond zelf in Terzake zat? 
 
Alain Winants: Over de zaak Belliraj ga ik geen uitspraken doen, maar ook in de zaak-Taouil 
ben ik niet zelf naar de media gestapt. Ik ben toen ook gevraagd door een journalist. Ik heb 
toen trouwens ook niets nieuws verteld, maar enkel zaken die al jaren geweten waren. Voor 
het overige is het ook niet de bedoeling van de staatsveiligheid om om de haverklap met 
informatie naar buiten de komen. Bij mijn aanstelling heb ik wel de optie genomen om hier en 
daar en in de mate van het mogelijke, wat toelichting te geven. Met als bedoeling om te 
vermijden dat er verkeerde informatie zou verspreid worden, of dat er bepaalde fantastische 
verhalen blijven bestaan die niets met de realiteit te zien hebben. 
 
Of om de journalisten een stapje voor te zijn? 
 
Alain Winants: Neen, het is als inlichtingendienst niet meer mogelijk om zich totaal af te 
sluiten. Er is nood aan informatie. Transparantie gaat misschien wat ver, want het kan 
tenslotte niet de bedoeling van een inlichtingendienst zijn om transparant te worden. Maar ik 
denk wel dat het gezond is voor zowel de staatsveiligheid als de publieke opinie om hier en 
daar duidelijkheid te verschaffen en bepaalde zaken duidelijker te kaderen. En om uit te 
leggen wat er mag en kan, maar ook wat er niet mag en niet kan. 
 
Brussel is een interessante stad voor buitenlandse inlichtingendiensten. Niet enkel zijn 
de NAVO en de Europese commissie er gevestigd, het wemelt hier ook nog eens van 
internationale bedrijven. De staatsveiligheid staat ook in voor de bescherming van het 
wetenschappelijke en economisch potentieel. 
 
Alain Winants: Wij doen vooral aan sensibilisering. Wat zijn de gevoelige punten van 
bedrijven? Waarin zijn buitenlandse diensten geïnteresseerd? En hoe kunnen bedrijven met 
ons samenwerken. We mengen ons niet in de vrije markteconomie. Maar dat is niet altijd 
evident. We stellen vast dat sommige bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van 
spionage, dat liever niet in de openbaarheid brengen om hun eigen imago niet te schaden. 
 
China heeft op vlak van bedrijfsspionage een kwalijke reputatie. Is dat terecht?  
 
Alain Winants: Bedrijfsspionage draait niet alleen om elektronische aanvallen uit China. Wat 
inlichtingendiensten uit het buitenland betreft, moeten we het onderscheid maken tussen 
bevriende, minder bevriende en vijandige diensten. We mogen er vanuit gaan dat op vlak van 
de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel, alle diensten een beetje 
met elkaar in concurrentie zijn. Het is duidelijk dat een aantal landen geïnteresseerd zijn in 
bepaalde ontwikkelingen. Zo heeft Rusland heeft veel interesse in de Europese 
energiepolitiek. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Een interview met Raf Jespers  (auteur van het boek “Big brother in Europa”). 
 
Film- en afluisterapparatuur in je slaapkamer plaatsen, telefoongesprekken afluisteren 
of inbreken in je computer. De Belgische staatsveiligheid zal het vanaf september 
allemaal kunnen doen. “Een fundamentele inbreuk op onze privacy”, zegt advocaat en 
privacyspecialist Raf Jespers.  “De voorwaarden om de nieuwe methodes toe te passen 
zijn veel te ruim”.  
Het parlement keurde onlangs de zogenaamde BIM-wet goed. Daardoor krijgt de 
staatsveiligheid vanaf september de mogelijkheid om zogenaamde Bijzondere 
inspectiemethoden (BIM) toe te passen in bepaalde gevallen. “De inlichtingendiensten kunnen 
nu ook gebruik maken van methodes die veel dieper ingrijpen in de privacy van de burger”, 
legt Jespers uit. “Het gaat hier over afluisteren, aftappen van telefoongesprekken, plaatsen van 
camera’s of afluisterapparatuur in huizen. Maar even goed mogen ze inbreken in computers of 
bankrekeningen inkijken. En is het ook mogelijk om schijnvennootschappen op te richten en 
zelfs misdrijven te plegen. Met dat laatste gaan de BIM zelfs verder dan de speciale 
bevoegdheden die de politiediensten al hadden. 
 
Wat is er mis met zo’n wet als Staatsveiligheid op die manier terroristische acties kan 
vermijden? 
 
Jespers: Ik ben niet echt tegen een reglementering van de bijzondere methoden. Maar het 
grote probleem ligt in de basiswet van 1998, die een veel te ruim werkterrein heeft 
afgebakend voor de inlichtingendiensten. Daar staat bijvoorbeeld in dat de staatsveiligheid in 
actie kan treden wanneer er sprake is van ‘extremisme’. Een vage term waar ook bijvoorbeeld 
nationalisme en anarchisme onder vallen. Het gevolg is dat een hele brede waaier van sociale 
en politieke bewegingen kunnen gevolgd en bespioneerd worden. Denk maar aan 
vakbondsleden. Het is belangrijk dat de staatsveiligheid gewaarborgd wordt, maar zolang een 
beweging geen geweld gebruikt of propageert bestaat er nog altijd zoiets als het recht op 
vrijenmeningsuiting. 
 
Een commissie van drie magistraten moet controleren of de bijzondere methoden juist 
worden toegepast. Onvoldoende voor u? 
 
Jespers: Ik heb op zich niets tegen die commissie van magistraten, maar ik vind dat er een 
dubbel toezicht moet zijn: een vanuit de rechterlijke macht, en een vanuit de wetgevende 
macht. Volgens mij zouden in dat comité beter ook een aantal parlementairen zetelen. Die 
moeten zorgen voor controle vanuit het volk, zoals dat heet. Ook de Raad van Europa en de 
Orde van Advocaten vinden dat er een directe parlementaire controle moet zijn op zulke 
delicate organen als de geheime diensten. Nu is er wel een indirecte controle via het comité I, 
maar dat is eigenlijk een tweede tussenschot naar het parlement zelf. En het comité I komt pas 
in actie als de commissie van magistraten informatie doorgeeft. 
 
Was deze wet niet noodzakelijk? Alain Winants, baas van de staatsveiligheid, zegt dat 
we een van de laatste landen zijn om de BIM in te voeren. 
 
Jespers: Dat is een weerkerend argument. Maar dat is natuurlijk een fout uitgangspunt. 
Vormen de opsporingsmethodes fundamentele grondrechten? Dat is de vraag die je moet 
stellen. Met deze wet laat men permanent inbreuken toe op de privacy van de burger. En dat 
terwijl de grondwet en het Europees verdrag van de rechten van de mens dat enkel tijdelijk 
toelaat, in zeer uitzonderlijke omstandigheden. 



De technische vooruitgang heeft intussen ook heel wat meer opsporingsmethoden 
mogelijk gemaakt. Zou het niet dom zijn om die niet te gebruiken? 
 
Jespers: Techniek is opnieuw ondergeschikt aan de grondrechten. Het is niet omdat een 
bepaalde technologie bestaat, dat die ook moeten worden toegepast. De bescherming van de 
privacy is in elk geval een van de uitdagingen voor het komende decennium. De privacy is 
dood, leve de privacy! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Verdere informatie over dit onderwerp vindt je het opleidingsvak “politionele en gerechtelijke 
organisaties” en bij Prof. Dr. M. Cools. 
 
 
 
Wil je je eigen mening / visie over dit onderwerp  kwijt en delen met je mede studiegenoten, 
mag je deze altijd doormailen naar schavotje@lombrosiana.be 
Durf Denken!  
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Het forum van Lombrosiana is een zeer belangrijk hulpmiddel en kan in de examenperiode 
zeer handig zijn. Je vind er allerlei examenvragen van de voorbijgaande jaren (zie archief), 
alsook kan je er communiceren met de andere studenten over de leerstof en taken. Om de kans 
op het slagen voor de examens te verhogen zijn bezoekjes op deze site zeker aan te raden. 
 
http://www.lombrosiana.be/forum/ 
 
 
Op de volgende site zullen de verschillende activiteiten worden aangekondigd, alsook foto’s 
van de voorbijgaande activiteiten. Ook kan je hier belangrijke samenvattingen vinden, die 
zeer nuttig kunnen zijn bij het aanleren van het boek of cursus. Je zult hiernaast de informatie 
vinden alsook de contactgegevens van het praesidium. Deze sites zijn dus meer dan eens een 
bezoekje waard!! 
 
http://www.lombrosiana.be 
 
 
Als jullie iets kwijt willen en dat willen delen met je mede - student kan je dat altijd opsturen 
naar het persoonlijke adres van het schavotje en zal dit worden gepubliceerd in de 
daaropvolgende maand (als je dit anoniem wilt doen, garanderen we dit zeker). 
Evenals als je een gedichtje wilt schrijven voor het concept cultuur of je wilt een verjaardag  
van iemand vermelden kan natuurlijk altijd worden doorgegeven. Ook een mooie liefdesbrief, 
of het eender wat dat je wilt meedelen met ons kan je natuurlijk vrij en gratis doorsturen.  
Je begrijpt dat we niet geïnteresseerd zijn in de kat van je buurvrouw of het feit dat je nonkel 
op het vorige familiefeest zich weer eens goed laten gaan heeft, maar wel met de belevenissen 
en belangrijke niet te vergeten zaken van de criminologie - student tijdens de lessen of 
activiteiten van Lombrosiana. 
 
Dit alles kan je doorsturen naar het volgende adres: 
 
schavotje@lombrosiana.be 

 
 
Verjaardagen in het praesidium: 
 
� Simon Maes: 01/04  

 
� Yves Pairot: 07/04 

 
� Axel Van Den  Abbeele: 20/04 
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Net zoals vorige maand geven we ook deze maand 2 prijzen weg. Zoals jullie straks zullen 
zien, het is echt eens de moeite om je kans te wagen. Ook deze maand vliegen 2 dvd’s de deur 
uit. Los de volgende vragen op en combineer de letters tot het juiste antwoord!! 
 
 
� Hoeveel euro geeft de Belg elk jaar uit aan illegale geneesmiddelen?  

(uit een onderzoek in opdracht van phizer) 
     
        50 miljoen    (h)                             100 miljoen   (q)                              
        75 miljoen     (k)                             135 miljoen (s) 
 

 
� Van welk europees land viel de regering onlangs over de kwestie Afghanistan? 

     
        Nederland  (c)                                 Frankrijk    (z) 
        Griekeland   (w)                               Portugal    (r) 

 
 
� Welke winkelketen sluit later dit jaar 21 winkels in ons land? 

    
        Aldi     (d)                                     Carrefour (h) 
        Colruyt   (v)                                  Match   (f) 

 
 
� Welk land haalde de meeste gouden medailles op de Olympische Winterspelen in 

Vancouver? 
 
        VS     (o)                                         Duitsland    (e) 
        Canada  (a)                                     Noorwegen   (i) 
 

 
� Februari werd een recordmaand voor het aantal faillissementen. Hoeveel bedrijven 

gingen over de kop? 
 
        459      (w)                                          807  (v) 
        755      (n)                                           966   (p) 
 

� Welke film werd de grote winnaar van de “Oscars”? 
 
        Avatar    (u)                                     Inglourious Basterds  (i) 
        The Hurt Locker   (o)                      Precious    (a) 

 
 
 
� Ken je wereld: Wat is de hoofdstad van Noord Korea? 

      
        Pyongyang    (t)                              Seoel    (b) 
        Kuala Lumpur   (s)                         Tasjkent   (g) 



� Ken je politiek: Wie is de minister van begroting in de federale regering? 
 
      Joëlle Milquet         (h)                               Guy Vanhengel   (j) 
      Michel Daerden       (x)                              Paul Magnette     (k) 

 
 
� Ken je land: Welke Vlaamse politieke partij haalde bij de laatste federale verkiezingen 

het meeste aantal stemmen? 
 
         B.U.B    (u)                                            LSP  (e)                            
         CAP       (o)                                           VSD  (a) 
 

 
 
 
 
 
Gevonden? Stuur de oplossing dan maar door naar het volgende adres en natuurlijk ben je dan 
één van de kanshebbers op een mooie prijs. 
 
schavotje@lombrosiana.be 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze maken we ook de winnaars van vorige maand bekend: 
 
 
 
 
Celine De Neef                                               Femke Manssens  
(1e bachelor)                                                   (1e bachelor) 
 
“Knowing”                                                       “Save the last dance” 
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Euroglider.nl 
 
De dag van vandaag is het taboe rond seksuele beleving zo 
goed als verdwenen. Openlijk wordt er over seks gepraat: in 
magazines, op tv, en zelfs op school wordt je er dagelijks mee 
geconfronteerd. Gezien dit onderwerp zodanig aanvaard is in 
onze moderne samenleving, wordt bijgevolg de leeftijd van het 
eerste seksuele contact doorheen de jaren steeds lager. 
Efficiënte voorlichtingscampagnes worden dan ook steeds 
belangrijer,  gezien vele jongeren te weinig op de hoogte zijn 
van de mogelijke gevolgen van seksueel contact, 
voorbehoedsmiddelen... 
Door  vele organisaties wordt er wereldwijd gehamerd op het gebruik van condooms als een 
middel om je tegen zwangerschappen te beschermen én tegelijk de verspreiding van aids en 
andere geslachtsziekten tegen te gaan. Condooms kan je tegenwoordig bijna overal kopen: in 
de supermarkt, in cafés en zelfs op school. Toch lijkt het voor een aantal jongeren veel moeite 
om zich in het openbaar condooms aan te schaffen. Daarbij zijn condooms die in de winkel 
verkocht worden redelijk duur, wat onder andere het gevolg is van de trendy verpakking, 
smaak en of kleur.  
 
Daarom kan je best wenden tot Euroglider.nl.  Deze online shop biedt condooms en 

glijmiddel  aan van uitstekende kwaliteit, wat nog steeds primeert 
boven kleur, smaak en vorm. Het voldoet ruimschoots aan de 
Europese normen. Daarbij zijn de condooms tot 3 keer zo goedkoop 
als condooms die je in de winkel koopt.  Waarom zou je nog 
twijfelen? Als extra overtuiging moet ook vermeld worden dat je géén 
verzendingskosten betaalt en de door jou bestelde condooms de 
eerstvolgend werkdag al bij jou thuis geleverd worden.  Ook biedt 
eruoglider.nl  Gaysafe condooms aan. Deze zijn extra stevig en 
worden geleverd met een zakje 
glijmiddel. 

 
Om het veilig vrijen onder jongeren aan te moedigen is 
Euroglilder ook steeds bereid om activiteiten, feestjes of 
voorlichtingscampagnes voor jongeren te sponsoren. Dit doen ze 
dan in de vorm van een aantal promotieverpakkingen ter 
beschikking te stellen. Wil je eens zo’n Euroglider condoom 
uitproberen? Kom dan zeker op 1 april 2010 naar 
Lombrosiana’s Sexual Deviation Night vanaf 21.30 in de 
Rector, en Let’s get excited! 
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Als je hier binnenstapt, kom je zeker en vast criminologie – studenten tegen. Tussen of na de 
lesuren, ’s avonds voor een toffe babbel of  een feestje tot in de vroege uren, ambiance is er 
steeds verzekerd.  
 
 
 
Artevelde café 
 
Sint - Pietersnieuwsstraat 204 
9000 Gent 
http://www.arteveldecafe.be 
 
 
 
Pere Total 
 
Overpoortstraat 17 
9000 Gent 
http://www.peretotal.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 



Hovenierstraat 36/A  9090 Melle                                                09/230.88.44 
 
 
 
 
 

 

Overpoortstraat 38     9000   Gent 
09/224.24.18 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


