Studiedag: Nieuwe uitdagingen voor de
bijzondere inspectiediensten
20 oktober 2022, Gent
Het werk van de bijzondere inspectiediensten is actueler dan ooit. De COVID-periode zorgde immers niet alleen voor
een volledig andere maatschappelijke realiteit, maar leidde ook tot de verdere verkenning van bestaande fraudevormen en het opduiken van nieuwe fraudevormen (bijvoorbeeld fraude inzake covid-steunmaatregelen). Ook na
COVID zullen bijzondere inspectiediensten echter voor belangrijke uitdagingen blijven staan.
Op deze studiedag wensen we vanuit twee invalshoeken naar deze bijzondere inspectiediensten te kijken: enerzijds
vanuit een zicht op de werking van bijzondere inspectiediensten en hun dagelijkse werking: het wettelijk kader, de
kwaliteit van opleidingen, de samenwerking met de politie, het uitvoeren van onderzoeken en de knelpunten
daarbij. We kijken daarbij ook naar de zaken die verschillende inspectiediensten van elkaar kunnen leren.

Anderzijds gaan we in op de ervaringen die bijzondere inspectiediensten opdeden tijdens en na de COVID-periode
en gaan we na welke lessen we daaruit kunnen meenemen voor de aanpak van diverse fraudevormen van de
toekomst. We hopen hiermee vooral de bijzondere inspectiediensten zelf te kunnen aanspreken, maar natuurlijk ook
andere organisaties die in hun dagelijkse werking met deze fenomenen en diensten te maken hebben.

Programma
Dagvoorzitter: Bart DE BIE, Vennoot I-Force en Vicevoorzitter van het Instituut Fraude Auditoren (IFA)
9u30

Aanmelding met koffie en thee

10u00

Verwelkoming & inleiding door de dagvoorzitter
Bart DE BIE, Vennoot I-Force en Vicevoorzitter van het Instituut Fraude Auditoren (IFA)

10u15

Het Vast Comité P en de BID’s: enige duiding bij het wettelijk kader en bij enkele onderzoeksbevindingen
en -ervaringen
Herman DAENS, Vast lid van het Comité P

10u45

Discretionaire ruimte/uitdagingen n.a.v. de COVID-pandemie
Bart STALPAERT, Directeur-generaal van SIOD -Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

11u15

Ervaringen van de politie
Laurence DE KONINCK, Hoofdinspecteur, Sectiechef LR sectie ECOFIN – Politiezone Brussel Zuid

11u45

Vragen van het publiek

12u00

Broodjeslunch

13u00

Ervaringen van het FAGG, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Bart CEYSSENS, Inspecteur FAGG

13u30

Ervaringen van de Algemene Directie Economische inspectie
Jan COURTMANS , Inspecteur, cel Massafraude; Tom PEPERSTRAETE, Inspecteur-coördinator, cel Namaak;
Michiel VERVLOET, Inspecteur, cel Witwaspreventie

14u15

Slotbeschouwingen vanuit wetenschappelijk onderzoek
Dr. Kim LOYENS, Universitair Docent, Universiteit Utrecht

14u45

Vragen van het publiek

14u55

Afsluiting door de dagvoorzitter

15u00

Netwerkdrink
Centre for Policing and Security vzw

Locatie

Spaanse Gouverneurswoning: Buitenhof 35, 9000 Gent
De locatie bevindt zich op wandelafstand van station Gent-Dampoort (7 minuten te voet).

Bus 17-18-34-35-36-70-71-72-73-74-76-77-78 (halte Veemarkt), Bus 3-38-39 (halte Hagelandkaai), Bus 17-18 (halte Van
Eyckstraat).
De Spaanse Gouverneurswoning bevindt zich in de Gentse binnenstad binnen de Lage Emissiezone (LEZ). We raden
aan te parkeren op de parking van het station Gent-Dampoort (langparkeren is mogelijk). Deze parking bevindt zich
op 6 minuten te voet.

Praktische informatie
Normale deelnameprijs: 105 € per persoon. 10 % korting voor structurele partners van het CPS en het IFA.
Voltijdse onbezoldigde studenten: 30 €.
Inschrijving: https://www.policingandsecurity.be/activity/nieuwe-uitdagingen-voor-de-bijzondere-inspectiediensten/

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien
nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. 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.
Indien een activiteit geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de coronamaatregelen, dan
wordt de activiteit uitgesteld naar een latere datum of kan worden geopteerd voor een online evenement.
Deelnemers kunnen er dan ook voor kiezen om kosteloos te annuleren.
Accreditatie: Deze rondetafelconferentie zal erkend worden als voortgezette baremische vorming voor politie.
Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Inspectiediensten en fraudebestrijding’ van het CPS

Leden voorbereidende werkgroep:

·
·
·

Antoinette Verhage, Hoofddocent UGent
Bart De Bie, Vennoot I-Force en Vicevoorzitter van het Instituut Fraude Auditoren (IFA)
Fernand Hollevoet , Dagelijks bestuur CPS

Centre for Policing and Security vzw
Contactpersoon: Nathalie Roegiers
Kantooradres: Driekoningenplein 20, 9820 Merelbeke
Tel: 0032 476 20 29 40, e-mail: sec@policingandsecurity.be
Website: www.policingandsecurity.be OTwi er: @cpsvzw
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