Voorwoord
Toen ere-hoofdcommissaris Marc Bockstaele mij begin oktober 2014 vroeg om het
voorwoord te schrijven voor dit (hand)boek heb ik niet getwijfeld. De man stond
en staat, niet alleen in de politiewereld, maar ook ver daarbuiten en niet in het
minst in de juridische wereld en die van de magistratuur, gekend voor zijn degelijke en sterk onderbouwde mondelinge en schriftelijke standpunten en analyses.
Dat illustere voorgangers als ere-procureur-generaal Frank Schins en de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen Johan Sabbe mij reeds zijn voorgegaan in
het schijven van een voorwoord bij eerdere publicaties bewijst ten overvloede het
respect dat Marc Bockstaele geniet in de wereld van de rechtshandhaving.
Het gebeurt immers niet zo dikwijls en de voorbeelden zijn schaars, waar een politieambtenaar een degelijke operationele kennis kan combineren met juridische
onderlegdheid. Marc Bockstaele heeft de gave en vooral de werkkracht om beide
te combineren en met elkaar te laten kruisbestuiven. Daarbij was en is het altijd
zijn betrachting om de juridische en strafvorderlijke regels te vertalen voor de basispolitieambtenaar of terreinrechercheur op een zo eenvoudig mogelijke wijze en
daarbij zo helder mogelijke consignes, instructies of raadgevingen te formuleren.
In een almaar complexer wordende samenleving, met almaar meer en complexere
rechtsregels en een steeds kritischere advocatuur, is daaraan inderdaad een hoge
nood.
Met dit boek doet de auteur zijn reputatie alle eer aan om een moeilijk terrein te
ontginnen, waar de rechtsregels bovendien nog niet zo gek dik gezaaid zijn en
de marge voor eigen politionele invulling nog aanwezig is. Dat hij daarbij ook
een beroep wil doen op de expertise van collega’s, in dit geval Brigitte De Clercq,
typeert hem ten voeten uit.
Samen met Hoofdinspecteur Brigitte De Clercq van de Federale Gerechtelijke
Politie Oost-Vlaanderen leidt en begeleidt hij ons op het delicate terrein van het
verhoor van minderjarigen en/of andere kwetsbare personen, met aanduiding
van ondermeer goede praktijken en valkuilen. Dit werk is onmisbaar voor iedere
politieambtenaar die in zijn loopbaan hiermee te maken heeft en dat is dus wellicht de overgrote meerderheid ervan: van interventiediensten, tot rechercheurs
en verkeersdiensten, over wijkpolitie. Allen worden zij vroeg of laat met dit gegeven geconfronteerd. Ik ben er zeker van dat zij in dit werk het antwoord zullen
vinden voor een hele reeks vragen of problemen waarmee ze zich geconfronteerd
zien en waar ze, binnen dikwijls zeer korte tijdspanne, een (begin van) oplossing
moeten zien aan te geven.
Gent, 1 oktober 2014
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