Corruptiebestrijding
in België vandaag
Corruptie komt, vaak in verdoken vorm, voor in de
publieke én in de private sector en heeft een hoge
maatschappelijke kostprijs. Daarom is het van belang dat
corruptiebestrijding efficiënt wordt aangepakt, zowel op
nationaal als op Europees niveau.
Welke vormen van corruptie kennen we en hoe kunnen
ze worden tegengegaan?
Een antwoord op deze en andere vragen zal worden
gegeven op het colloquium “Corruptiebestrijding
in België vandaag: een stand van zaken”, dat wordt
georganiseerd door de subcommissie Rekenhof van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, in samenwerking
met het Centrum voor de studie van het Europees
strafrecht. Het colloquium vindt plaats op vrijdag
27 maart 2015 om 14u in de congreszaal van de Kamer
van volksvertegenwoordigers te Brussel.
Aan de hand van een bespreking van het evaluatieverslag
van GRECO (Group of States against Corruption) van
de Raad van Europa zal een stand van zaken van de
corruptiebestrijding in België worden opgemaakt. Er
zal tevens worden onderzocht hoe corruptie zo efficiënt
mogelijk, zowel preventief als repressief, kan worden
aangepakt.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN
– Het colloquium vindt plaats in de congreszaal van
de Kamer van volksvertegenwoordigers (ingang:
Leuvenseweg 21).
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– Het colloquium is gratis
– Simultaanvertaling:
Nederlands-Frans.
– Voor verdere inlichtingen:
de heer Tom DE GEETER
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Vragenronde

14u:

Ontvangst van de deelnemers

16u40:

Koffiepauze

14u20:

Welkomstwoord
door de heer Siegfried BRACKE,
voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, de heer
Luk VAN BIESEN, voorzitter van de
subcommissie Rekenhof en de heer
Francis DESTERBECK, advocaat-generaal
bij het hof van beroep te Gent

17u:

“Preventief toezicht in het kader van de
corruptiebestrijding” door
de heer Philippe ROLAND, eerste
voorzitter van het Rekenhof

17u30:

“Volstaat het wettelijk kader voor een
efficiënte aanpak van corruptie?” door
de heer Koen GEENS, minister van
Justitie

17u50:

Slotwoord
door de heer Luk VAN BIESEN, voorzitter
van de subcommissie Rekenhof en de
heer Francis DESTERBECK, advocaatgeneraal bij het hof van beroep te Gent

18u:

Receptie

14u35:

“De kost van corruptie in openbare
aanbestedingen in de EU” door
de heer Rudy HOSKENS, partner PwC
Risk & Compliance

15u:

“De strijd tegen de corruptie: standpunt
van de Europese Commissie” door
mevrouw Anabela GAGO, afdelingshoofd
en de heer Gilles PELAYO,
adjunct-afdelingshoofd, DG Migratie
en Binnenlandse Zaken, Europese
Commissie
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16u15:

Tel.: ............................................ Fax: ...................................... E-mail: .................................................................

“Het evaluatierapport van België door
de Raad van Europa” door
de heer Christophe SPECKBACHER,
afdelingshoofd van het secretariaat van
GRECO

Adres: .............................................................................................................................................................................

15u30:

Functie: .........................................................................................................................................................................

de heer Luk VAN BIESEN, voorzitter
van de subcommissie Rekenhof van
de commissie voor de Financiën
en Begroting van de Kamer van
volksvertegenwoordigers
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