
Online | 27 augustus 2020, 17.30 tot 21.30 uur 

Studieavond

Het nieuwe bewijsrecht in het
burgerlijke recht en het strafrecht



17.30 uur: Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht

19.15 uur: Pauze

19.45 uur: Het onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken 

21 uur: Vraagstelling 

Programma

 

Mr. Beatrix Vanlerberghe, Hoofddocent UAntwerpen; Advocaat bij het Hof van Cassatie 

 

De spreker geeft een bondig, maar volledig overzicht van het nieuwe burgerlijke bewijsrecht zoals

dit in werking zal treden op 1 november 2020. Grote aandacht gaat hierbij naar de wijzigingen die

op 1 november van kracht zullen gaan (bijvoorbeeld aanpassing van de regels inzake de bewijslast,

het gereglementeerde bewijs en de bewijsmiddelen). Deze wijzigingen worden echter gekaderd

in het grotere geheel van het burgerlijke bewijsrecht.

 

 

Prof. dr. Joachim Meese, Hoofddocent Universiteit Antwerpen en advocaat balie Gent

 

Aan de hand van nationale en internationale rechtspraak wordt in het tweede deel van de studie-

avond een overzicht gegeven van het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs.

 

 

Het nieuwe bewijsrecht in het burgerlijke

recht en het strafrecht



puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek gebruikt worden om mij te

contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan. 

Datum en plaats      

Maandag 27 augustus 2020, van 17.30 tot 21.30 uur

Volg online via livestream. Hiervoor heb je enkel een computer met stabiele

internetverbinding. Na inschrijving ontvang je alle nodige informatie om vlot in te loggen. 

Of bekijk de opname achteraf. 

Inschrijven

Schrijf in vóór 20 augustus 2020 via http://puc.kuleuven.be

De deelnameprijs is 140 euro. 

Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het

Postuniversitair Centrum, met vermelding van '400/0019/ 41251+ naam deelnemer(s)' én je

ontvangt geen factuur. Of je betaalt na ontvangst van factuur 

Bespaar op uw deelnameprijs via uw KMO-portefeuille. Meer informatie op http://www.kmo-

portefeuille.be

Erkenningen

Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten 

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding:TEC-E20054

 

Praktisch 

 

 

 

http://puc.kuleuven.be/opleidingen/kalender

