
Studiedag: 

Publiek-private recherche: 
Alleen partners in fraudebestrijding?  
 

 

Dinsdag, 13 mei 2008 

Provinciehuis Antwerpen 

We kunnen vaststellen dat, naast de traditionele strafrechtsketen, er een parallelle piste bestaat waarbij  
opsporing, vervolging en straftoemeting voornamelijk plaatsvinden in de private sfeer. We zien interne  
onderzoeksdiensten die onderzoek doen naar inbreuken, privé-detectives die binnen bedrijven ‘verdachten’ 
opsporen, verzekeringsinspecteurs en auditbureaus die in het financieel-economisch domein een steeds groter 
takenpakket op zich nemen. Het pallet aan actoren, publiek en privaat, werkzaam binnen de ‘opsporing’ wordt 
steeds groter en diverser. En soms kruisen de twee trajecten, publiek en privaat, elkaar. Deze diversiteit maakt 
het voor ‘onderzoekers’ in de praktijk niet altijd makkelijk om elkaars wereld, mogelijkheden en grenzen, te 
begrijpen. Met deze studiedag wil het CPS een schets maken van de huidige spelers in het domein van 
‘recherche’ en vervolging. Verschillende actoren uit de private én publieke recherchewereld zullen aan het 
woord komen om meer praktische getuigenissen te geven van hun werkwijze en om de kansen en knelpunten 
voor samenwerking te duiden. Wat is de meerwaarde die publiek en privaat elkaar kunnen bieden en wat zijn 
de grenzen? Is er sprake van concurrentie, complementariteit of juist van twee aparte werelden? Draagt hun 
eventuele samenwerking bij tot de fel nagestreefde maatschappelijke veiligheid?  
Naast de private opsporing wordt ook aandacht besteed aan de vervolging van feiten die privaat opgespoord 
werden: (wanneer) doet men een beroep op de politie? En wie vervolgt deze inbreuken? Is hier nog een taak 
weggelegd voor het Openbaar Ministerie of dopt de privésector z’n eigen boontjes? Ongetwijfeld kunnen een 
Procureur des Konings en een CEO van een grote onderneming hier duiding geven. 
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Programma 
Dagvoorzitter: De heer Stanny De Vlieger, Gerechtelijk Directeur, federale gerechtelijke politie Mechelen 
 

Ontvangst van de deelnemers - koffie 
 

Welkomstwoord door de heer Bart De Nijn, gedeputeerde Provincie Antwerpen, bevoegdheid Veiligheid   
 

Introductie van de sprekers door de dagvoorzitter 
 

Publiek-private recherche: een terreinverkenning 
Mevrouw Antoinette Verhage, Wetenschappelijk medewerkster, Universiteit Gent, Onderzoeksgroep SVA 
 

Algemeen wettelijk kader 
De heer Jan Cappelle, Directeur Directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken 
 

Koffiepauze 
 

Bewijsgaring en privacy 
De heer Frank Schuermans, Plv. lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  
 

Private recherche: de praktijk van een privé-detective 
De heer Michel de Kort, de Kort en Partners Ltd/BVBA  
 

Private opsporing: forensic auditing 
De heer Rudy Hoskens, Director, Dispute Analysis & Investigations, PricewaterhouseCoopers 
 

Broodjeslunch 
 

De lokale politie en private recherche  
De heer Freddy Rottiers, Commissaris, lokale recherche, lokale politie Antwerpen  
 

Het POP-overleg (platform onderneming parket): structurele publiek-private samenwerking in het gerechtelijk arrondis-
sement Leuven voor een geïntegreerde preventie en bestrijding van criminaliteit in de financieel-economische wereld 
De heer Ivo Carmen, Procureur des Konings Leuven 
 

Fraudeaanpak in de onderneming 
Mevrouw Martine Reynaers, Afgevaardigd Bestuurder van Reynaers Aluminium 
 

Panelgesprek o.l.v. Lars Bové, journalist De Tijd : 
Prof. dr. Louis H. Verbeke, Voorzitter Vlerick Leuven Gent Management School 
De heer Jan Cappelle, Directeur Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken 
De heer Johan Denolf, Directeur, Directie economische en financiële criminaliteit, federale gerechtelijke politie 
De heer Ivo Carmen, Procureur des Konings te Leuven 
De heer Bart De Bie, Vennoot, I-Force 
De heer Koen Machtelinckx, Privé-detective 
De heer Evert-Jan Lammers, Managing partner, Instifin 
Mevrouw Martine Reynaers, Afgevaardigd Bestuurder van Reynaers Aluminium 

 

Conclusies 
Prof. dr. Marc Cools, Universiteit Gent, Strafrecht en Criminologie, Vrije Universiteit Brussel, Criminologie  
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Praktische inlichtingen 
Prijs: Het inschrijvingsgeld bedraagt 85 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de 

broodjeslunch, de koffiepauzes en een CPS-Cahier inbegrepen.  
 

Voltijdse studenten (hogescholen, universiteiten, politiescholen) kunnen deelnemen aan de studiedag tegen het 

verlaagde tarief van 20 euro per persoon (zonder boek). Voor meer info, neem a.u.b. contact op met Nathalie 

Roegiers. 
 

Voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van de griffies en de parketten wordt het 

inschrijvingsgeld ten laste genomen door de FOD Justitie (Dienst Opleiding Rechterlijke Orde) (ref. 2008.809).  
 

Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette niet-baremische vorming voor alle politiemedewerkers. 
 

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te faxen.  U kunt ook per 

e-mail inschrijven (Nathalie.Roegiers@Ugent.be), met vermelding van alle gegevens op de inschrijvingsstrook. 

Vergeet hierbij niet uw facturatiegegevens te vermelden. De inschrijving wordt aan alle deelnemers per e-mail 

bevestigd.   

 

Publicatie: De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies Nr. 7 ““Het analyseren van de 

geloofwaardigheid van verhoren - Het gebruik van leugendetectiemethoden”, editoren: Lotte Smets, Aldert Vrij. 

Inschrijvingsformulier Studiedag 13 mei 2008:  

Fax: 09/223.73.12 of email: nathalie.roegiers@ugent.be  
 

Inschrijvingsprijs: 85 euro per persoon (inclusief publicaties) 

Naam: …...………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie: ….…..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisatie: …….……………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emailadres (Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd):  ………………………………………………………………………………………………………

� Inschrijving via deelnamepakket op naam van: …………………………………………………………………………………………….. 

Facturatieadres (Betaling: na ontvangst van de factuur): ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

Annulaties worden aanvaard tot 7 dagen voor aanvang van de studiedag. 

 
Datum en 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. 

Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Kortedagsteeg 14a, 9000 Gent 
Tel: 09/223.24.11, fax: 09/223.73.12, email: nathalie.roegiers@ugent.be 
Rekeninginformatie: Fortis Bank NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel 
Rekeningnummer: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 

Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over alle andere activiteiten van het CPS: 
www.police.be/cps.  

Contactadres 

Info 

Locatie  
Provinciehuis Antwerpen 

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 

Bereikbaarheidsinfo: zie bijlage 

Coördinatie en  

voorbereiding  

De heer Stanny De Vlieger, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk Directeur, federale gerechtelijke politie Mechelen 

De heer Johan Denolf, Hoofdcommissaris, Directeur, Directie economische en financiële  criminaliteit, federale 

gerechtelijke politie 

Mevrouw Antoinette Verhage, Wetenschappelijk onderzoekster, Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Sociale 

Veiligheidsanalyse (SVA) 

Prof. dr. Marc Cools, Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep 

Criminologie 

De heer Filip Scheemaker, Verbindingsambtenaar, Veiligheids– en Preventiebeleid, FOD Binnenlandse Zaken  

Prof. dr. Sofie De Kimpe, Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Vrije Universiteit Brussel,  

Vakgroep Criminologie 

Leidinggevenden in de bedrijfswereld 

Interne en externe auditoren 

Privé-detectives 

Academische wereld en studenten 

Verzekeringsinspecteurs 

Leden van de Bijzondere Inspectiediensten 

Leden van de FOD Justitie 

Leden van de Geïntegreerde Politie 

Doelgroepen  


