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Praktisch
Datum en plaats
Maandag 29 april 2019 van 18.30 tot 21.30 uur
Ontvangst vanaf 18.15 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53
Inschrijven
Schrijf in vóór 22 april 2019 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.
Wilt u via livestream volgen?
Vermeld dit aub bij uw inschrijving.
De deelnameprijs is 140 euro voor afgestudeerden
vóór 2016 en 110 euro voor afgestudeerden in 2016,
2017 of 2018.
Bespaar op uw deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.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/dit evenement en voor
alle nuttige opvolging ervan.

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en Campus Brugge
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be
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STUDIEAVOND RECHT

Van verzet tot hoger beroep
in strafzaken
Actualia
Kortrijk, 29 april 2019
Ook te volgen via livestream

Van verzet tot hoger beroep
in strafzaken
Deze studieavond richt zich tot
Advocaten, magistraten en andere geïnteresseerden.

Programma
18.15 Onthaal
18.30 Inleiding
18.35 Van verzet tot hoger beroep in strafzaken:
actualia

Erkenning

Zowel het verzet als het hoger beroep werden
grondig hervormd door de potpourri II-wet.

• Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) is
aangevraagd.
• Erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen is
aangevraagd.
• Voor magistraten werd tenlasteneming door
het Instituut van Gerechtelijke Opleiding (IGO)
aangevraagd.

Ondertussen is er al heel wat rechtspraak
over de nieuwe regels met betrekking
tot deze beide rechtsmiddelen, niet alleen van
feitenrechters maar ook van het Hof van Cassatie
en het Grondwettelijk Hof. Aan de hand van deze
rechtspraak zal een grondig overzicht worden
geboden.

Livestream
U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u
vragen kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een
computer met internet nodig.
Organisatie
Stuurgroep Recht:
Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Johan Bekaert,
Jean-Philippe Bonte, Frank Detremmerie, Rik Devloo,
Eric Dursin, Wim Goossens, Emmanuel Leroux,
Evelyne Terryn, Bernard Tilleman en Karel Vanbeylen

Ook het hoger beroep in het kader van de
regeling der rechtspleging zal in de uiteenzetting
worden toegelicht. Daarbij zal onder
meer aandacht worden besteed aan het
arrest van 22 november 2018 van het
Grondwettelijk Hof (nr. 159/2018) en de gevolgen
ervan voor de rechtsplegingsvergoeding.
21.30 Einde
Er is een pauze van een halfuur voorzien met broodjes.
Docent
Prof. dr. Joachim Meese, hoofddocent Universiteit
Antwerpen en advocaat balie Gent

