
Practische inlichtingen 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 euro per deelnemer.  

In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de 

broodjeslunch ter plaatse, de koffiepauzes en een 

verslagboek inbegrepen. 

Het verslagboek, uitgegeven door Politeia, zal op het 

einde van de studiedag aan de deelnemers overhandigd 

worden. 

 

Voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stageairs en 

het personeel van de griffies en de parketten wordt het 

inschrijvingsgeld ten laste genomen door het 

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. De 

gerechtelijke stageairs krijgen hiervoor 2 studiepunten 

toegekend. 

Aan gerechtelijke stageairs worden 6 juridische punten 

toegekend door de Orde van Vlaamse Balies. 

 

Inschrijven kan door het formulier in bijlage ingevuld en 

ondertekend terug te sturen.  Gelieve voor elke 

deelnemer een apart inschrijvingsformulier te gebruiken 

of een namenlijst bij te voegen. U kan ook inschrijven via 

e-mail, met duidelijke vermelding van de naam van de 

deelnemer(s) en de facturatiegegevens. 

Indien u wenst te betalen na ontvangst van de factuur, 

dan kan u dit op de inschrijvingskaart op de rugzijde 

aanduiden.  

 

Bereikbaarheid: 

Auto: dichtst bijgelegen parking: Cityparking  

Trein: station Brussel-Centraal 

Metro: lijn 1 

Bus: lijnen 29-38-60-63-65-66-71 

 

 

Dagvoorzitter: de heer Michel de Samblanx,  
professor UAMS, lid CFI, voorzitter IFA 
 
08u30  Ontvangst van de deelnemers - koffie 
 
09u15 Opening door de dagvoorzitter 

De heer Michel de Samblanx 
 
09u30 De weg naar de nieuwe Wet  
 De heer Carlo Van heuckelom, adviseur DJF  
 
09u50  COIV en politie: wederzijdse rechtshulp in de praktijk 
 De heer Erwin Francis, voorzitter COIV 
 
10u30 Koffiepauze 
 
11u00 De centrale functie van de directie Ecofin  
 inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring 
 De heerJohan Denolf, directeur DJF 
 
11u30 Een getuigenis uit het buitenland 
 De heer Evert Van der Steeg, BOOM, Nederland 
 
12u00 Vragenronde in de zaal  

 
12u15 Middagpauze – broodjeslunch ter plaatse 
 
13u30 Het patrimoniumonderzoek in de praktijk 

De heer Marc Vervaenen, diensthoofd CDGEFID 
 

14u05 Inbeslagneming en verbeurdverklaring op het terrein:  
 een getuigenis vanuit de lokale politie Leuven 
 De heer Burt Orbie  

 
14u40 Koffiepauze 
 
15u10 Het einde van de keten:  
 een getuigenis vanuit de verdediging 
 De heer Patrick Waeterinckx, advocaat bij Lawfort 
 
15u40 Inbeslagneming en verbeurdverklaring op het terrein:  
 een getuigenis vanuit de magistratuur  
 De heer Francis Desterbeck, lid expertisenetwerk Ecofin 

Col PG 
 
16u20 Vragenronde in de zaal 
 
16u45 Slotwoord van de dagvoorzitter 

De heer Michel de Samblanx  

Dagprogramma 

Op 29 oktober 2004 organiseert het CPS een 
studiedag omtrent de kaalplukwet, de jacht op 
crimineel geld. 
 
Doordrongen van de overtuiging dat de zware en 
georganiseerde criminaliteit vooral kan getroffen 
worden in haar geldbeugel “lanceerde” de vorige 
regering een “drietrapsraket”.  
 
Om het vooropgestelde doel te bereiken waren 
maatregelen nodig op drie verschillende niveaus, 
net als de drie afzonderlijke brandstoftanks van 
genoemde “drietrapsraket”.  
 
Nochtans is elk van die brandstoftanks nodig om 
de raket uiteindelijk ter bestemming te brengen: 
 
� een deugdelijk wetgevend kader (1e trap), 
� de creatie van een orgaan dat het 

geïntegreerd ontnemingbeleid moet sturen (2 
trap), en 

� het politionele sluitstuk (3e trap). 
 
In november 2004 zal de raket ondertussen één 
jaar onderweg zijn. Tijd voor een reflectie waarin 
vooral zal nagegaan worden hoe de kaalplukwet op 
het terrein wordt ervaren: de samenwerking met 
het Centraal Orgaan voor inbeslagneming en 
verbeurdverklaring (COIV), de voordelen en 
nadelen van de wet, de eventuele moeilijkheden op 
het terrein … 
 
 



Het CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES 
vzw 
 
 

organiseert 
 
 

studiedag 
 
 

“FOLLOW THE MONEY: 
DE JACHT OP CRIMINEEL GELD” 

 
 

VRIJDAG 29 OKTOBER 2004 

NATIONALE BANK VAN BELGIË 

AUDITORIUM 

Warmoesberg 61 

1000 BRUSSEL 

INSCHRIJVINGSKAART  
 

STUDIEDAG “FOLLOW THE MONEY -  
DE JACHT OP CRIMINEEL GELD” 

 
 
NAAM EN VOORNAAM: ......................................................  
.......................................................................................................  
FUNCTIE: .................................................................................  
POLITIEZONE/ORGANISATIE:.......................................  
.......................................................................................................  
ADRES:........................................................................................  
.......................................................................................................  
TELEFOON:...............................................................................  
FAX: .............................................................................................  
E-MAIL: ......................................................................................  
 
� Bestelbon volgt 
 
� Ik wens te betalen na ontvangst van de factuur 
 
FACTURATIEADRES: ............................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
 
INSCHRIJVINGSGELD: 75 euro per persoon,  
te storten op rekeningnummer 001-2087324-57 van 
het CPS, met vermelding van “Follow the money + 
naam van de deelnemer”.  
 
SCHRIFTELIJKE ANNULATIES worden aanvaard tot 1 week 

voor de aanvang van de studiedag (d.i. uiterlijk op vrijdag 

22 oktober 2004). 

 
 

Datum: Handtekening: 
 
 
 
 
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u 
het recht tot inzage en verbetering van deze gegevens.  

 
 
 
 

 

CORRESPONDENTIE-ADRES: 

 

Centrum voor Politiestudies vzw 

Nathalie Roegiers 

F. Laurentplein 1 

9000 GENT 

 

www.police.be/cps 

www.lokale-politie.be/cps 

 

Tel: 09/264.84.74 (enkel op ma, di en do) 

Fax: 09/264.84.98 

E-mail: Nathalie.Roegiers@UGent.be 

COÖRDINATIE: 
 
 
Johan Denolf 
Federale Politie, Directeur DJF 
 
Paul Ponsaers  
Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw 
Professor Vakgroep Strafrecht en Criminologie –  
Universiteit Gent 
 
Nathalie Roegiers  
Medewerkster Centrum voor Politiestudies vzw 


