Woord vooraf
Deze publicatie bundelt actuele onderzoeksartikelen die, vanuit mensenrechtelijk

perspectief, focussen op drie domeinen in volle evolutie: opsporing, terreurbestrijding
en migratie.

Inzake opsporing worden de nieuwe wet inzake internet- en informaticarecherche en
de herziening van de private opsporing aan een grondrechtelijke analyse onderworpen.

Legitimiteits- en legaliteitsvragen in de sfeer van terreurbestrijding focussen op
aanzetten tot terrorisme respectievelijk reizen met terroristisch oogmerk. Inzake

migratie volgen een mensenrechtelijke toets van het Europese asieldetentiebeleid en
kritische reflecties inzake slachtofferschap en het EU-beleid inzake mensensmokkel
en -handel, respectievelijk uitdagingen inzake culturele diversiteit binnen de jeugdbescherming bij het werken met jongeren met een migratieachtergrond.

Alle bijdragen zijn van de hand van leden van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en
Sociaal Recht van de UGent (Nele Audenaert, Marc Cools, Wendy De Bondt, Stéphanie

De Coensel, Rebecca Deruiter, Gwen Herkes, Veerle Pashley, Olga Petintseva, Frank
Schuermans).

Dit boek is tegelijk het verslagboek van de gelijknamige 8e editie van de postuniver-

sitaire vormingscyclus Update in de Criminologie, die plaats vond op 22, 23 en 24
mei 2017. Voor het eerst werd daarbij gekozen voor een verkorte, thematische editie,

geconcentreerd op drie opeenvolgende avonden, geïntegreerd in de gloednieuwe
‘Week van de Criminologie’. ’s Namiddags presenteerden bachelorstudenten Crimino-

logische Wetenschappen daarin ook hun groepsprojecten in het kader van het nieuwe

opleidingsonderdeel ‘Project Actuele Criminologie’. De Opleiding Criminologische

Wetenschappen mikt erop om met ingang van het academiejaar 2017-2018 ook de
presentaties van de masterproeven Criminologische Wetenschappen in die zelfde

week te clusteren. De Update in de Criminologie krijgt dan jaarlijks een wisselend,
actueel thema mee.

Als organisatoren van deze editie konden we rekenen op de ondersteuning vanwege

het secretariaat van de vakgroep . Verder danken we alle sprekers en auteurs voor hun
engagement en inzet, en Karin Van Peteghem voor het vormelijk voorbereiden van het
manuscript van voorliggend boek.

Antoinette Verhage en Gert Vermeulen,

Editors en organisatoren van de 8e Update in de Criminologie.
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