STUDIEDAG - BRUSSEL
DINSDAG 17 SEPTEMBER 2019

Strafrecht in/uit balans*

* Schrappen wat niet past

De afdeling Strafrecht van de vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel organiseert op 17 september 2019 haar
vijfde studiedag, na deze in 2003 (‘Strafrecht van nu en straks’), 2006 (‘De groeipijnen van het strafrecht’), 2010 (‘Strafrecht,
meer … dan ooit’) en 2014 (‘Strafrecht in breed spectrum’).
Het opzet van de door de afdeling Strafrecht georganiseerde studiedagen bestaat erin om actuele onderwerpen uit te diepen die rechtswetenschappelijk uitdagend maar tevens voor de rechtspraktijk relevant zijn.
De geselecteerde thema’s vindt u terug in het uitgebreide programma hieronder.
De leden van de afdeling staan, elk vanuit hun eigen professionele achtergrond (magistratuur, openbaar ministerie, advocatuur), als sprekers, borg voor een boeiend, divers en ‘uitgebalanceerd’ programma.
Wij hopen U dan ook te mogen verwelkomen.

Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
Verwelkoming door Filiep Deruyck, Voorzitter van de Afdeling Strafrecht
Recente ontwikkelingen inzake het bewijs in strafzaken door Daniel De Wolf, Hoofddocent Vrije
Universiteit Brussel, Advocaat
10.15 - 11.00 u.: Anonimiteit in het strafproces door Henri Berkmoes, Advocaat , Vrijwillig medewerker Vrije
Universiteit Brussel
11.00 - 11.30 u.: Koffiebreak
11.30 - 12.15 u.: Enkele beschouwingen over het voorrecht van rechtsmacht door Alain Winants, Advocaatgeneraal Hof van Cassatie, Vrijwillig medewerker Vrije Universiteit Brussel
12.15 - 13.00 u.: De evolutie in de rechtspraak m.b.t. witwassen door Barbara Huylebroek, Advocaat, Deeltijds
assistente materieel strafrecht Vrije Universiteit Brussel
13.00 - 14.00 u.: Lunch
14.00 - 14.45 u.: Schuld bekennen in ruil voor strafvermindering door Michel Rozie, Ere Eerste Voorzitter Hof van
Beroep Antwerpen, Voorzitter Sanctiecommissie FSMA, Vrijwillig medewerker Vrije Universiteit Brussel
14.45 - 15.30 u.: De procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder
door Filiep Deruyck, Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht Vrije Universiteit Brussel, Advocaat
m.m.v. Frauke De Wael, Voltijds assistente strafrecht en strafprocesrecht Vrije Universiteit Brussel
15.30 - 16.00 u.: Vragenronde en afsluiting
8.45 - 9.15 u.:
9.15 - 9.30 u.:
9.30 - 10.15 u.:

Met deze studiedag richten we ons naar
iedereen die zich professioneel met strafrecht en
strafprocesrecht bezig houdt: magistraten, advocaten
academici, beleidsmakers, …
•	Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor
5 punten.
•	Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding.
•	Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.
Dinsdag 17 september 2019 van 9.15 tot 16.00
uur (onthaal van de deelnemers vanaf 8.45 uur met
koffie en thee)
Vrije Universiteit Brussel - Auditorium Q.D
Pleinlaan 2
1050 Elsene
Campus oprijden via ingang 13.
Er is een ondergrondse parking ter hoogte van
ingang 13.
Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw
inschrijving.

Het inschrijvingsgeld voor deze studiedag bedraagt
198,34 euro (excl. 21% btw) / 240 euro (incl. 21%
btw) en dit omvat:
•	de deelname aan de studiedag
•	de bijhorende publicatie (twv 75 euro – beschikbaar na de studiedag)
•	de documentatiemap
•	de catering
Neem een collega mee voor 195 euro (incl. 21%
btw). (voorwaarde: één organisatie - één factuur zonder boek)
Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd
opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de
Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille.
Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf
tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer
informatie? www.kmo-portefeuille.be
Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

840 000 601

De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Schrijf nu in
Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop,
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.

