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Voorstelling van de cijfers voor Europa van in beslag genomen illegale sigaretten en van
ontmantelde illegale fabrieken
Op woensdag 6 april 2022 zullen de Belgische minister van Financiën, Vincent van Peteghem, de
Poolse staatssecretaris, hoofd van de nationale belastingdienst, Magdalena Rzeczkowska, de
administrateur-generaal van de Belgische Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen,
Kristian Vanderwaeren, uitvoerend adjunct-directeur operaties van Europol, Jean-Philippe Lecouﬀe en
de afdelingsadviseur van het Litouwse Departement douanemisdrijven en verantwoordelijke voor de
prioritaire strijd EMPACT tegen accijnsfraude, Adas Eidukevičius de resultaten van de inbeslagnames
van illegale sigaretten en de ontmanteling van illegale fabrieken in Europa voorstellen.

De namaak van sigaretten in illegale fabrieken stijgt de laatste jaren kennelijk. Om deze handel een halt
toe te roepen, verenigen de Europese landen en het Verenigd Koninkrijk zich in EMPACT, een platform dat
sinds 2018 wordt voorgezeten door België.
EMPACT is een Europees multidisciplinair platform tegen criminele dreigingen.
Het doel van dit project is de samenwerking tussen de bevoegde diensten van de lidstaten en de
instellingen en agentschappen van de Europese Unie te verbeteren en te versterken, inlichtingen uit te
wisselen en verdachte zendingen te bewaken om op die manier illegale sigarettenfabrieken op te sporen.
Waar? Kortenberglaan 16 te 1000 Brussel - Window Polska (toegang voor de pres)
Wanneer? woensdag 6 april 2022 om 15 u.
Programma
15.30 - 15.35 u. : Start van de persconferentie – woordvoeder van de Permanente vertegenwoordiging
van Polen;
15.35 - 15.40 u. : de heer Vincent Van Peteghem, (BE) vice-eerste minister en minister van Financiën
belast met de coördinatie van de fraudebestrijding;
15.40 - 15.45 u. : mevrouw Magdalena Rzeczkowska, (PL) staatssecretaris, hoofd van de nationale
belastingdienst;
15.45 - 16 u. : de heer Kristian Vanderwaeren, (BE) administrateur-generaal van de Algemene
Administratie van de Douane en Accijnzen;
16 - 16.05 u. : de heer Jean-Philippe Lecouﬀe, uitvoerend adjunct-directeur operaties van Europol;
16.05 - 16.10 u. : de heer Adas Eidukevičius, (LT) afdelingsadviseur van het Departement
douanemisdrijven en verantwoordelijke voor de prioritaire strijd EMPACT tegen accijnsfraude;
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16.10 - 16.30 u. : Persvragen – max. 20 min.;
16.30 - 17.15 u. : individuele interviews en receptie.
Perscontact ter plaatse : Jérôme De Mot 0032 (0)460/96.99.12 - jerome.demot@minﬁn.fed.be
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