
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: 

tipje van de witte boorden opgelicht” 
 

Donderdag, 29 september 2016  
Provinciaal Administratief Centrum Gent - Het Zuid 

Organisatiecriminaliteit is opnieuw een actueel thema geworden naar aanleiding van fraude met 

autosoftware en de recente banken- en boekhoudschandalen. Criminaliteit achter de structuren 

van organisaties is moeilijk te typeren.  

Bij witte boordencriminaliteit denken we spontaan aan dames en heren in maatpak die zich verrij-

ken ten koste van anderen. Misdaad in maatpak! Witwassen, fraude, oplichting, … Maar er is ook 

die bijzondere vorm van witteboordencriminaliteit waarbij diezelfde dames en heren misdrijven 

plegen om de organisatie waarvoor ze werken te verrijken: grote bedrijven, banken, KMO’s, … 

Hun eigenbelang komt hier meestal op de tweede plaats. We noemen het organisatiecriminaliteit. 

Daar is weinig wetenschappelijke studie over.  

Deze studiedag staat daarom ook stil bij de vraag wat organisatiecriminaliteit is en hoe toezicht, 

handhaving en opsporing op het bedrijfsleven kan bijdragen tot een meer efficiënte bestrijding 

van organisatiecriminaliteit. Een divers aantal sprekers zullen duiding geven over typische dader- 

en delictvormen. Inzicht in de aard en achtergrond van organisatiecriminaliteit en goede praktijken 

worden aan de hand van praktijkgetuigenissen toegelicht. 

DAGPROGRAMMA 

Dagvoorzitters:  Prof. dr. Arne Dormaels, Universiteit Gent, Fac. Economie en Bedrijfskunde 

 Bart De Bie, secretaris en vicevoorzitter Instituut van Fraude Auditoren (IFA) 

08u00: Ontvangst met koffie en thee 

09u15:  Verwelkoming door de voormiddagvoorzitter 

Prof. dr. Arne Dormaels, Universiteit Gent 

09u25: Organisatiecriminaliteit: de rechtsfiguur in een ruimer kader 
Hoofdcommissaris Johan Denolf, Lid van de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en Lid van het Toezicht-
comité van OLAF (Europese anti-fraudedienst).  

09u45: De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit  
Steven De Winter, Eerste substituut Procureur des Konings Antwerpen 

10u05: Preventie van organisatiecriminaliteit 
Prof. dr. John Crombez, Universiteit Hasselt en Voorztter SPa  

10u35: Koffiepauze 

11u00: Voorkomt goed bestuur het volgende bedrijfsschandaal? 
Dr. Abigail Levrau, Director Research, GUBERNA, Instituut van Bestuurders  

11u30: Organisatiecriminaliteit en frauderisicobeheersing 
Miguel Janssoone, OLAF (Europese antif-fraudedienst) 

12u00: Kenmerken van bestuurders bij ondernemingen met frauduleus faillissement 

Prof. dr. Ann Jorissen, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 

12u30: Broodjeslunch 

13u30: Verwelkoming door de namiddagvoorzitter 

Bart De Bie, secretaris en vicevoorzitter Instituut van Fraude Auditoren (IFA) 

13u40: Praktijkcases en goede praktijken: 

♦ De kracht van een positief integriteitsbeleid om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen 

Erik Balbaert, integriteitscoördinator bij de Regie der Gebouwen 

♦ Beter voorkomen dan genezen: preventief werken rond organisatiecriminaliteit 

Veerle Peeters, Risk and Compliance Consultant, PwC Belgium 

♦ Lessons learned uit het L&H- schandaal  

Pol Hauspie 

15u30: Afsluiting door de namiddagvoorzitter 

15u45:  Einde - Netwerkdrink  

We eindigen met keynote speaker Pol Hauspie, medeoprichter van L&H. Hij wil delen waar het is fout gelopen en 

welke lessen eruit kunnen worden getrokken.  



Centre for Policing and Security 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de 

koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. 

Inschrijvingen met korting: 

Structurele partners van het CPS alsook de leden van IFA krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hier-

voor 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 (zonder boek).  

Publicatie: De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 39 (2016-2): Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit 

(uitg. Maklu), inbegrepen in de prijs. 

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u 

dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het 

volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=336 

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

Leden Rechterlijke Orde: Het inschrijvingsgeld wordt ten laste genomen door het IGO (ref. TEC-

E16240). Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechte-

lijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.  

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 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  

B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 

 

WERKGROEP Arne Dormaels, Stanny De Vlieger, Bart De Bie, Marc Bockstaele en Johan Denolf 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

LOCATIE 

Provinciaal Administratief Centrum Gent – Het Zuid 
Auditorium De Schelde 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent  

Bereikbaarheidsinfo:  

De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen. 

Met de auto: 
Vanaf E17/E40: 
- Neem de afrit Gent centrum 
- Rechtdoor blijven rijden langs Koning Albertpark (Zuidparklaan) 
- Op einde van deze weg kom je van zelf op het Woodrow Wilsonplein 
- Er is een ondergrondse parking vlakbij het PAC (betalend) 

Met het openbaar vervoer:   

Vanaf Sint Pietersstation- Bus 70 of 71 afstappen halte ZUID - Tram 21 of 22 afstappen halte ZUID  

 

DOELGROEPEN Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur, 

advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthou-

ders, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmede-

werkers, actoren uit de private sector en publieke en private rechtshandhavers 


