
Samenvatting van 
het jaarverslag 2014

De Europese Politieacademie (Cepol, acroniem van de Franse 
benaming “Collège européen de police”) is een agentschap van de EU 
dat politiefunctionarissen opleidt en, in het bijzonder, de capaciteit 
van Europese rechtshandhavingsdiensten om het hoofd te bieden 
aan steeds veranderende dreigingen versterkt, met de nadruk op 
dreigingen met een Europese of grensoverschrijdende dimensie.

Cepol houdt bij de vaststelling van haar portfolio van activiteiten 
rekening met de evaluatie van veiligheidsdreigingen en de behoeften 
van de lidstaten. Cepol ontwikkelt relevante onderwijsactiviteiten 
die volledig samenhangen met de strategische richtsnoeren van de 
Europese instellingen.

2014 bleek een jaar vol uitdagingen voor het agentschap. Cepol 
bereikte niet alleen de voor dat jaar gestelde doelen, maar 
overschreed ze zelfs, ondanks een verhuizing die voor een enorme 
stijging van de werkbelasting zorgde in vergelijking met een normaal 
jaar.

Het agentschap verwezenlijkte zijn 
werkprogramma met succes en 
ondernam daarbij meer activiteiten 
dan oorspronkelijk was voorzien. 
Verder is het belangrijk te vermelden 
dat het agentschap het bereik van de 
opleidingen heeft uitgebreid om een 
zo groot mogelijke deelnemingsgraad 
te bereiken. De toename van het 
aantal deelnemers getuigt van de 
belangstelling voor Cepols jaarlijkse 
opleidingencatalogus en de relevantie 
van de aangeboden opleidingen, 
alsook van onze inzet om de toegang 
tot de opleidingen te vergroten.

Verhuizing naar Boedapest

Cepol verhuisde op 1 oktober 2014 naar haar nieuwe hoofdkantoor 
in Boedapest. Het gehele project nam minder dan vier maanden in 
beslag.

De verhuizing verliep snel en Cepol slaagde erin negatieve e� ecten 
of hinder voor de levering van kwaliteitsopleidingen te voorkomen 
en zorgde ervoor dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd bleef.

Verhuizing in cijfers

– 360 voorname acties
– Afgerond in 4 maanden
– Meer dan 90 % van het personeel behouden
– Verhuiskosten minder dan 1 miljoen EUR
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Tenuitvoerlegging van het werkprogramma 2014
In 2014 heeft Cepol 125 opleidingsactiviteiten uitgevoerd en 
10 322 rechtshandhavingsdeskundigen bijgeschoold.
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Het werkprogramma 2014 werd nader uitgewerkt met inbreng van 
het netwerk van belanghebbenden en het agentschap. 
Daaruit vloeiden thematische en speci�ek gerichte activiteiten 
voort, toegesneden op de behoeften van de lidstaten en 
vastgelegd in lijn met de interneveiligheidsstrategie van de EU.

De portfolio van activiteiten voor 2014 werd ontwikkeld op 
basis van elf strategische prioriteiten. Deze activiteiten liepen 
uiteen van leiderschap tot rechthandhavingstechnieken en 
EU-samenwerking op het gebied van economische criminaliteit. 
De leermiddelen waren erop gericht de uitwisseling van kennis 
en goede werkmethoden te vergemakkelijken en bij te dragen 
aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese 
rechtshandhavingscultuur.

De algehele tevredenheid over Cepol-activiteiten bleef hoog: 92 % 
van de deelnemers verklaarde tevreden tot zeer tevreden te zijn 
over de activiteiten (cursussen op locatie: 94 %; webinars: 91 %; 
Europees politie-uitwisselingsprogramma: 91%).

Activiteit Aantal deelnemers

Op locatie 2 098

Webinars 5 399

Onlinemodules 2 513

Uitwisselingsprogramma 312

Totaal 10 322
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* Deelneming aan seminars, cursussen, conferenties, e-learningmodules, webinars of het Europese politie-uitwisselingsprogramma.



Cursussen, seminars en conferenties

Cursussen in cijfers
– 71 activiteiten op locatie
– 2 098 deelnemers
– 710 opleiders uit 34 landen en 24 Europese en 

internationale instellingen
– 94 % tevredenheid

Cepol heeft in totaal 71 activiteiten op locatie georganiseerd 
(cursussen, seminars en conferenties). Dit zijn meer activiteiten dan 
het geplande streefaantal (70). De activiteiten op locatie brachten 
2 098 deelnemers samen, een stijging van 8 % vergeleken met 
de oorspronkelijke raming (1 944), en 710 opleiders uit 34 landen 
(EU-lidstaten en derde landen) en 24 Europese en internationale 
instellingen. De deelnemingsgraad (daadwerkelijke deelneming 
tegenover reserveringen) was hoog (108 %).

In 2014 werd voor in totaal 63 activiteiten subsidie verleend. 
62 activiteiten vonden plaats en één activiteit werd afgelast. In 2014 
werd een bedrag van1 391 752 EUR uitgetrokken voor subsidiabele 
activiteiten. Hiervan werd 1 158 225 besteed.
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Europees politie-uitwisselingsprogramma (EPEP)

EPEP in cijfers
– 6 onderdelen
– Uitwisselingsduur 1 week
– 312 deelnemers uit 28 EU-lidstaten en 10 

geassocieerde landen

In 2014 konden 312 personen aan de uitwisselingen deelnemen. De 
algehele tevredenheid was 91 %.

Het Europese politie-uitwisselingsprogramma 2014 van Cepol telde 
zes onderdelen: 1) algemeen onderdeel voor politiefunctionarissen; 
2) onderdeel voor hoge leidinggevende politiefunctionarissen; 
3) onderdeel voor opleiders; 4) onderdeel voor onderzoekers; 5) 
onderdeel voor agentschappen; 6) onderdeel voor landen die onder 
het Europees nabuurschapsbeleid vallen en westelijke Balkanlanden.

E-learning

E-learning in cijfers
– 54 webinars
– 23 onlinemodules
– 7 912 deelnemers aan webinars en onlinemodules  
– 91 % tevredenheid

 

Naast activiteiten ter plaatse biedt Cepol verscheidene tools 
voor e-learning aan. De deelnemers kunnen een keuze 
maken uit onlinemodules, webinars en platforms voor 
onlinegemeenschappen. Met behulp van deze tools kunnen 
rechtshandhavingsdeskundigen hun kennis vergroten, hun 
ervaringen delen en hun vaardigheden verder uitbouwen.

De vraag naar e-leren neemt gestaag toe. In 2014 hield Cepol 
54 webinars waaraan in totaal 5 399 personen deelnamen. Van 
deze online-evenementen vonden er 44 plaats in het kader van 
het jaarlijkse werkprogramma; acht andere evenementen werden 
georganiseerd om te voorzien in speci�eke behoeften en twee 
waren afkomstig van een reservelijst. De algehele tevredenheid van 
deelnemers over de webinars in 2014 was hoog: 91 %.

Op 31 december 2014 had Cepol 23 modules voor e-learning 
beschikbaar op het onderwijsbeheersysteem van e-Net, bezocht 
door 2 513 gebruikers.

In 2014 namen in totaal 7 912 gebruikers deel aan 
e-learningactiviteiten (zie hierna volgende tabel).
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E-learninginstrumenten van 
Cepol in 2014

Aantal gebruikers

Webinars 5 399

Onlinemodules 2 513

Totaal 7 912
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Gemeenschappelijke curricula
In 2014 werden twee gemeenschappelijke curricula bijgewerkt: 
witwassen van geld en mensenhandel. In 2014 werden vier 
gemeenschappelijke curricula formeel goedgekeurd door de 
raad van bestuur: drie in 2013 bijgewerkte curricula (drugshandel, 
terrorismebestrijding en Eurojust) en één in 2014 bijgewerkt 
curriculum (witwassen van geld).

Onderzoek en wetenschap

Onderzoek en wetenschap in cijfers
– 293 deskundigen in database van sprekers, opleiders 

en onderzoekers
– 1 600 publicaties in digitale bibliotheek

In 2014 is het aantal geregistreerde deskundigen in de database 
van sprekers, opleiders en onderzoekers aanzienlijk gestegen 
naar 293 aan het eind van het jaar. Op enkele uitzonderingen na 
hebben alle EU-lidstaten en EU-agentschappen zoals Europol en 
het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 
(EMCDDA) deskundigen aangewezen.

In 2014 zijn twee nieuwe uitgaven van het ‘European Science and 
Research Bulletin’ (nrs. 10 en 11) uitgebracht.

Geregistreerde gebruikers van e-Net konden ook gebruikmaken 
van het kennisrepertorium van Cepol, de digitale bibliotheek, die 
eind 2014 meer dan 1 600 publicaties omvatte.

Europees gezamenlijk masterprogramma
Het Europese gezamenlijke masterprogramma is een tweejarige 
mastercursus waarbij rekening wordt gehouden met de 
werkverplichtingen van rechtshandhavingsfunctionarissen. 
Het Europese gezamenlijke masterprogramma is ontwikkeld 
om rechtshandhavingsfunctionarissen verder te bekwamen in 
de invoering en toepassing van EU-instrumenten, met speciale 
aandacht voor politiesamenwerking in grensoverschrijdende 
situaties. Het is het eerste academische programma dat door 
Cepol wordt gesponsord.

Een werkgroep met twaalf afgevaardigden van politieacademies 
en universiteitsvertegenwoordigers uit tien EU-landen stelde 
een consortiumovereenkomst voor het masterprogramma op. 
Deze overeenkomst werd op 9 december 2014 ondertekend. Op 
10 december 2014 had de eerste bijeenkomst van de stuurgroep 
plaats. De accreditatieprocedure ging eind 2014 van start en de 
accreditatieovereenkomst zal in 2015 worden ondertekend. Cepol 
zal het eerste Europese gezamenlijke masterprogramma uitvoeren 
van 2015 tot 2017.

Externe betrekkingen
Het onderhouden van partnerschappen vormt al vele jaren de 
sleutel tot ons succes. Het agentschap heeft, samen met zijn 
netwerkpartners, vele inspanningen gedaan om de werkrelaties 
met het Oostelijk Partnerschap en westelijke Balkanlanden te 
verbeteren en operationeel te onderhouden. Cepol schonk 
speciale aandacht aan de samenwerking binnen de cluster van 
agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 
en aan de versterking van de betrekkingen met haar stakeholders.

Externe betrekkingen in cijfers

– 8 capaciteitsprojecten uitgevoerd met steun van 
Cepol

– 9 samenwerkingsovereenkomsten met derde landen 
en internationale organisaties

– 10 werkovereenkomsten met derde landen en 
internationale organisaties

– 2 memoranda van overeenstemming met 
internationale organisaties

– 4 informele samenwerkingsovereenkomsten 
(2 van kracht, 2 in voorbereiding)

De werkovereenkomsten vormden een belangrijke verwezenlijking 
voor Cepol in 2014. Cepol ondertekende in december 2014 
een werkovereenkomst met Bosnië en Herzegovina, rondde 
onderhandelingen af met de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië (in afwachting van de briefwisseling na wijzigingen van 
de Raad) en opende onderhandelingen met opleidingsinstellingen 
in Servië, Kosovo1, Armenië, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Cepol ondersteunde in 2014 acht capaciteitsopbouwprojecten 
die werden uitgevoerd door EU-lidstaten of door internationale 
organisaties. Deze projecten hadden betrekking op diverse 
onderwerpen, van e-learningondersteuningsmethodes, opleidingen 
op het gebied van seksuele uitbuiting van kinderen tot civiele 
crisisbeheersing en andere belangrijke politieonderwerpen.

1  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in 
overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies 
van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van 
Kosovo.
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