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FACTURATIEGEVENS:
Naam kantoor:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
Tel:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................

Fax:............................................................................................... Email:

..............................................................................................................

BTW- of ondernemers NUMMER: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Naam deelnemer...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
wenst zich in te schrijven voor de juridische studienamiddag ‘STRAFPROCESRECHT EN DE DWANGSOM’
❑ KORTRIJK..............................Maandag 5 februari 2018
❑ ANTWERPEN.........................Woensdag 7 februari 2018
❑ HASSELT................................Woensdag 21 februari 2018
en schrijft over het bedrag van .......x €159,00 (OF via KMO Portefeuille) = ..........€ (ZONDER BOEK)
en schrijft over het bedrag van .......x €195,00 (OF via KMO Portefeuille) = ..........€ (MET BOEK)
op reknr: BE83 4262 2137 7115 EUR met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt op de factuur.
Graag antwoord (fax, mail uw reservatie of stuur antwoordkaart naar
(EuroPConcept bvba – David Teniersmlaan 14 8500 KORTRIJK)
Fax: 02/706 49 21 - E- mail: info@europconcept.be
Of online registratie via www.europconcept.be (klik: Juridische studienamiddagen)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
– ZONDER BOEK Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €131,40
(40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,60) rechtstreeks te willen overmaken aan
EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de referentie
die u op de factuur terugvindt.
Studienamiddag MET BOEK Intersentia:
Totaal: €195,00
(met KMO-P: Netto €161,16 -BTW = €33.84)
Na inschrijving ontvangt u een factuur GELIEVE DE BETALING UIT TE
VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

U kunt ook online inschrijven via de informatieve website
www.europconcept.be
EuroPConcept bvba
David Tenierslaan 14 8500 Kortrijk
Tel: 02 456 07 90 - Fax: 02 706 49 21
Email: info@europconcept.be

INLICHTINGEN EN RESERVATIE:

of
Studienamiddag: €159,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus,
onthaalkoffie en koffiepauze)
(= ZONDER boek Intersentia)
(met KMO-P NETTO: €131,40 en BTW: €27,60)

INSCHRIJVING

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor
KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer
DV.O1074

Juridische studienamiddag:

STRAFPROCESRECHT EN DE DWANGSOM
(De verjaring van strafvordering en de dwangsom)
KORTRIJK............................................ MAANDAG 5 FEBRUARI 2018
ANTWERPEN................................... WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018
HASSELT................................................ WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018

AANVANG: TELKENS OM 14.00 UUR

KORTRIJK - ANTWERPEN - HASSELT

JURIDISCHE UITEENZETTING :

PRAKTISCHE INFORMATIE

STRAFPROCESRECHT EN DE
DWANGSOM

Programma:

(De verjaring van strafvordering en de dwangsom)

13.30 u
14.00 u
17.30 u
18.00 u

Onthaal
Deel 1 + Koffiepauze
Deel 2
Vraagstelling en nabeschouwing.
Einde en attesten

BEKNOPTE INHOUD VAN DE STUDIENAMIDDAGEN
Data & Locaties:
De berekening van de verjaring van de strafvordering bezorgt de meeste rechtspractici
heel wat hoofdbrekers. Deze studienamiddag wil daaraan tegemoetkomen met een
overzichtelijk stappenplan dat gebruikt kan worden voor het berekenen van de exacte
verjaringsdatum. Daarbij zullen alle aspecten van de verjaring aan bod komen: de
toepasselijke termijnen, de aanvang van de verjaring, stuiting en schorsing van de
verjaring en de berekeningswijze. Uiteraard worden daarbij alle recente wetswijzigingen
met betrekking tot de verjaring (ingevolge de eerste, tweede en vierde potpourri-wet)
betrokken, net zoals de recente rechtspraak.

Maandag 5 februari 2018 om 14.00 uur
DAMIER Hotel
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK

De dwangsom, een drukkingsmiddel dat veelal geassocieerd wordt met civiele of
commerciële zaken, kan ook gebruikt worden in een strafproces. Zo kan de strafrechter
in het kader van een teruggave of een herstel een dwangsom opleggen, bijvoorbeeld naar
aanleiding van een stedenbouwkundig misdrijf.

Woensdag 21 februari 2018 om 14.00 uur
Voka Kamer van Koophandel
Gouverneur. Roppesingel 51
3500 HASSELT

Evenwel zal het gebruik van de dwangsom soms op gespannen voet staan met
procedurele waarborgen zoals het zwijgrecht. Een (aanzienlijke) dwangsom opgelegd
in een parallelle, niet-strafrechtelijke procedure, kan een verdachte immers onder druk
zetten om bijvoorbeeld belastende documenten te overhandigen.

Sprekers:

In deze uiteenzetting wordt de (soms problematische) rol van de dwangsom in het
strafrecht tegen het licht gehouden.

OVB
Een accreditatie voor 4 juridische punten werd aangevraagd bij de OVB

OPTIE BOEK:
Bij deze uiteenzetting kunt u een nieuwe publicatie van Prof. Joachim Meese bestellen:
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD
Tijdens de studienamiddag zal wellicht ook naar deze publicatie worden verwezen.
Als deelnemers kunt u het boek aan een interessante voorwaarde bestellen.
Het zou klaar liggen bij de studienamiddag.
Deze publicatie biedt de advocaat, magistraat of parketjurist een uniek en handig
instrument dat het hem mogelijk maakt de verjaring van de strafvordering correct te
berekenen. De handige bijlagen bieden een schematisch overzicht van de essentiële
elementen van die stappen, rekening houdend met de verschillende verjaringsregimes
die van toepassing waren doorheen de tijd.
1ste editie 88 pagina’s

Woensdag 7 februari 2018 om 14.00 uur
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN

Prof. Mr. Joachim MEESE
Professor straf(proces)recht aan de U. Antwerpen
en advocaat-vennoot bij Van Steenbrugge Advocaten
(Balie Gent).
Hij is een veelgevraagd spreker en auteur van talrijke
wetenschappelijke bijdragen.

Mr. Tom BAUWENS (niet EuroPConcept)
Doceert strafprocesrecht aan de Politieschool (ad hoc)
en strafrecht en strafprocesrecht aan de Stageschool
van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie
te Brussel.
Hij is lid van verschillende commissies van de Orde van
Vlaamse Balies en de Nederlandse Orde van Advocaten
bij de Balie te Brussel inzake strafrecht, witwas en
huiszoekingen / beroepsgeheim.
Hij legt zich toe op het straf- en strafprocesrecht in
het algemeen, en op het ondernemingsstrafrecht en
rechten van de mens in het bijzonder.
Hij treedt in dat verband op voor alle rechtbanken,
inclusief het Hof van Cassatie zetelend in strafzaken.
Advocaat bij Eubelius

