
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Domiciliefraude” 
 

Maandag, 22 februari 2016  
School voor Bestuursrecht, Brugge 

De strijd tegen domiciliefraude wordt zowel op federaal, gewestelijk als gemeentelijk niveau terecht opgedreven. Het beleid op elk 

van deze niveaus vat de strijd tegen domiciliefraude ernstig op en neemt maatregelen om deze te versterken, zowel op reglementair 

als op praktisch vlak. 

Deze studiedag heeft een praktijkgerichte aanpak als doel. We richten ons hierbij niet enkel tot leden van de geïntegreerde politie en 

leden van de magistratuur (arbeidsauditoraten), maar ook in het bijzonder naar mandatarissen en personeelsleden (dienst burgerza-

ken, ruimtelijke ordening) van gemeenten en OCMW’s. 

Naast een inleidend kader in de voormiddag volgen in de namiddag vijf praktijkgerichte workshops van mensen die dagdagelijks met 

deze materie bezig zijn. We willen op deze manier niet enkel de beleidsmakers bereiken, maar onze doelgroep verbreden naar de 

onderzoekers inzake sociale en fiscale domiciliefraude. 

PROGRAMMA VOORMIDDAG 

Dagvoorzitter: Steve Margodt, Opleidingsdirecteur West-Vlaamse Politieschool  

08u45: Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee 

09u30 :  Algemene inleiding: wat verwacht Binnenlandse zaken? 

Etienne Van Verdegem, Adviseur-Generaal FOD Binnenlandse Zaken 

10u30:  Het onderzoek van het vast comité van toezicht op de politiediensten naar de wijze waarop de  

lokale politie de woonstcontrole uitvoert: bevindingen en aanbevelingen inzake de preventie en  

bestrijding van woonstgerelateerde fraude 

Yves Keppens, Voorzitter Comité P  

11u00:  Pauze 

11u30:  Domiciliefraude: een symptoom van ander kwaad? 

Domicilie- of adresfraude bestaat soms maar zelden op zich. Meestal is er een wel een andere (beweeg)reden en niet zelden 

is  domiciliefraude een aanwijzing voor of onderdeel van andere strafbare feiten en gedragingen. 

Guy Billiouw, afdelingsprocureur parket West-Vlaanderen 

12u00:  Domiciliefraude en de strijd tegen sociale fraude 

Overzicht van de COL 17/2013 – “do’s & don’ts” aan de hand van voorbeelden uit de praktijk 

Annelies Huys, Arbeidsauditoraat Gent 

 12u45-13u45:  Lunch 

 

Deze studiedag is een initiatief van het CPS in samen-

werking met de School voor Bestuursrecht van de 

Provincie West-Vlaanderen. 



Centre for Policing and Security 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 75 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de 

documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen. 

Inschrijvingen met korting: 

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner 

bent bij de online inschrijving.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon.  

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. De facturatie zal gebeuren door de School voor Bestuursrecht. Bestelbonnen 

dienen dan ook gericht te worden aan de School voor Bestuursrecht. Gegevens: IVA SBR van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boe-

verbos – Filiaal III, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries - Ondernemingsnummer: 0207.725.696. Gelieve bij uw inschrijving het onder-

nemingsnummer van uw organisatie te vermelden in de rubriek 'Opmerkingen'. Indien het niet om een rechtspersoon gaat, vul dan aub uw 

rijksregisternummer en adres in in de rubriek 'Opmerkingen'.  

Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=319. 

Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur 
(arbeidsauditoriaten), advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten en toe-
zichthouders, mandatarissen en personeelsleden (dienst burgerzaken) van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, 
kabinetsmedewerkers, actoren uit de private sector of andere publieke rechtshandhavers   

DOELGROEPEN 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

Leden Rechterlijke Orde: Erkenning wordt aangevraagd bij het IGO voor tenlasteneming van de inschrijvingsprijs. 

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 
 

School voor Bestuursrecht Prov. West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 

Vragen ivm de Opleiding: Tineke Serru, 050 40 32 21 - Secretariaat: 050 40 34 50/51/57  

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

PROGRAMMA NAMIDDAG 

14u00-15u00:  Eerste ronde Workshops 

15u15-16u15:  Tweede ronde Workshops 

Alle workshops worden 2 x ingericht. Alle deelnemers kiezen 2 van de 5 workshops (op voorhand te kiezen bij online inschrijving) 

• Workshop 1: Wooninspectie: (Gregory Simoens + dienst ruimtelijke ordening  Blankenberge)  

Aan de hand van afgehandelde dossiers wordt de samenwerking met de dienst ruimtelijke ordening uit de doeken gedaan. Op 
die manier kan op een actieve “preventieve” manier tegen (sociale) domiciliefraude worden opgetreden. De wijkinspecteur 
speelt hierbij een cruciale rol.  

• Workshop 2: Domiciliefraude bij sociale huisverstingsmaatschappijen (Katrien Van Damme, Juriste Woonpunt Me-

chelen) Welke types van domiciliefraude zijn er? Waarom plegen sociale huurders domiciliefraude? In deze workshop overlo-

pen we de te ondernemen acties in de strijd tegen domiciliefraude aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

• Workshop 3:  Draaiboek Woonstcontroles PZ Middelkerke (CP Stijn Popeye - PZ Middelkerke, Adj-Diensthoofd Ger.Zuil) 

Voorstelling van het draaiboek (Inschrijving/Ambtshalve schrapping / vaststellingen domicilie- en sociale fraude). 

• Workshop 4: Partnerships (Stephanie Haerens - Hoofd Maatschappelijk Werker, OCMW Kortrijk / Martine Maertens - Direc-

teur RVA Kortrijk / CP Dirk Biesbrouck - PZ Vlas)  

Samenwerking tussen deze drie instanties aan de hand van concrete dossiers. 

• Workshop 5: Project SOFiA (CP Delphine Schelpe - PZ Brakel / Patricia Van de Walle - PZ Meetjesland)  

SOFiA, het project dat je de eerste kapstokken aanreikt om een onderzoek naar domiciliefraude te starten en te vervolledigen. 

Aan de hand van het bespreken van het projectverloop en casuïstiek trachten we in deze workshop samen zicht te krijgen op 

de verschillende te ondernemen stappen. 

16u30:  Afsluitend woordje door de dagvoorzitter 

16u35-17u00:  Netwerkdrink 

LOCATIE School voor Bestuursrecht (Provincie West-Vlaanderen), Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

Voor uitgebreide bereikbaarheidsinfo en parkeergelegenheid: zie httpl//www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=319.  


