
Op vrijdag 20 april 2007 organiseert de Koninklijke Kring Officieren voor de
zesde maal een studiedag in.  Het onderwerp is “namaakgoederen”: hoe te

herkennen en hoe bestrijden ?

Inhoud en doelgroepInhoud en doelgroepInhoud en doelgroepInhoud en doelgroep

Onze gastsprekers zijn Edwin Kat, advocaat bij de firma die de belangen van Rolex
vertegenwoordigt, Margareta Smeets, advocaat bij de firma die de belangen van Cartier
verdedigt, vertegenwoordigers van de Federale Politie, van de BAF 1, en de Douane.

Doelgroep voor de studiedag zijn politieambtenaren met de graad van OGP die op het
terrein geconfronteerd kunnen worden met namaakfraude in al zijn vormen. 
 
Het opzet van de studiedag is werkzame tips te geven in de aanpak van bestrijding van
namaak. Praktijkvoorbeelden en mogelijkheid tot interactie met de sprekers
verduidelijken de materie.  

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:
1 Wetgeving
2 Hoe courant nagemaakte producten herkennen 
3 Contactpersonen en –diensten
4 Fraudesystemen 
5 Daderprofiel
6 Checklist voor opstellen proces verbaal en afname van verhoren

1  Belgian Ant-piracy Foundation

���� Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen ���� info@kringofficieren.be
���� 03 690 09 55

���� 03 690 09 90 ���� www.kringofficieren.be



Het dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogramma

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

Van Tot Onderwerp Spreker
09.00u 09.30u Ontvangst en registratie
09.30u 10.30u ROLEX Mr Kat, advocaat  Rolex
10.45u 11.00u Koffiepauze
11.00 11.45u Piraterij van films en videogames Belgian Anti Piracy Foundation

(BAF)
11.45u 12.45u lunch
12.45u 13.45u CARTIER Mr. Smeets advocaat Cartier
13.45u 14.45u Werking Federale Politie in de strijd

tegen namaak
Afgevaardigde Federale Politie

14.45u 15.15u Koffiepauze
15.15u 16.15u Werking Douane & Accijnzen in de strijd

tegen namaak
Afgevaardigde Douane en
Accijnzen

16.15u 16.30u Conclusies

Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie

Locatie:
Militair Kamp Van Brasschaat
Generaal Mercierlei 2930 Brasschaat

● E19 richting Nederland, afrit St Job in’t Goor – Maria ter Heide
● Einde afrit linksaf = N117 richting Brasschaat
● Op kruispunt met N1 (2e verkeerslichten) oversteken en schuin links de Bierwertslei nemen 
● In Bierwertslei 3e straat rechts = Koningslei
● In Koningslei 3e straat links = Generaal Mercierlei
● Volg de aanduidingen.
● Na aanmelding bij wachtpost binnenrijden.

Kostprijs: 
75 € (alles inclusief). 
Hierin inbegrepen zijn de documentatiemap, koffie bij ontvangst en tijdens pauzes,
aperitief, warm middagmaal, afscheidsdrankje.
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Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?

Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 13 april 2007.  Deze strook
(of gelijkaardige gegevens) zijn te bezorgen aan KKOLP, Everaertsstraat 105 te 2060
Antwerpen of via fax 03 690 09 90 of via e-mail info@kringofficieren.be.

De inschrijving is definitief, u ontvangt een factuur.

Inschrijvingsstrook studiedag NAMAAK dd. 20 april 2007 

Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………………………………

Graad/functie:   ……………………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens werkgever (naam/adres):………………………………………………………………………………………………

Facturatieadres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tel werk:  ………………………………… ………………………… GSM:..………………………………………………………

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Neemt deel aan de studiedag NAMAAK.  

� Deze strook (of  gelijkaardige gegevens) voor 13 april  2007 bezorgen aan het secretariaat,  Everaertsstraat  105
te 2060 Antwerpen ter  attentie  van commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande
communicatiemogelijkheden (fax, mail)
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