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De vredegerechten bleven niet gespaard in de hervorming van Justitie. De bevoegdheden werden en worden nog 
gewijzigd. De gerechtskosten werden opgedreven. Het aantal vredegerechten werd drastisch verminderd.

De tijd is rijp om eens grondig na te denken over de plaats en het nut van de nabijheidsrechter in tijden waarin de toegang 
tot het gerecht alsmaar smaller wordt. 

Aanleiding tot deze studievoormiddag is het nieuwe handboek: Vrederechter ‘Tot uw dienst!’, dat door een aantal 
vrederechters werd gepubliceerd, waarin een overzicht werd opgenomen van alle materies waarin de vrederechter bevoegd 
is en dat die dag wordt voorgesteld. 

Een studievoormiddag onmisbaar voor eenieder die wil meedenken over de toekomst van justitie in het algemeen en de 
nabijheidsrechter in het bijzonder.

 9u.15-9u.45:  Onthaal deelnemers met koffie en thee

 9u.45-10u.00:    Verwelkoming door de voorzitter Georges Martyn, Hoogleraar Rechtsgeschiedenis UGent en 
plaatsvervangend vrederechter

 10u.00-10u.15: Openingswoord door Koen Geens, Minister van Justitie

 10u.15-10u.45: Kritische kijk op de rechtstoegang door Stefan Rutten, Hoofddocent Universiteit Antwerpen,   
 Advocaat

 10u.45-11u.15:  De vrederechter van de toekomst door Lode Vrancken, Vrederechter van het kanton Genk en 
erevoorzitter van het Koninklijk Verbond van Vrederechters en Politierechters vzw

 11u.15-11u.45:  Reflexies rond de functie van het voorzitterschap vrederechter door Kristiaan Rotthier, Voorzitter 
vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen

 11u.45-12u.15: Q&A

 12u.15:  Slotdrink
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 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.

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

 We richten ons met deze studievoormiddag naar 
advocaten, vrederechters, griffiers, … 

 •  Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse 
Balies.

 •  Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor 
Gerechtelijke Opleiding.

 •  Alle deelnemers ontvangen een attest van 
deelname.

 Woensdag 30 mei 2018 van 9u.45 tot 12u.15 
(onthaal van de deelnemers vanaf 9u.15 met koffie 
en thee) 

 FOD Justitie - Auditorium Bordet A 
 Waterloolaan 115
 1000 Brussel

 Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw 
inschrijving.

 Het inschrijvingsgeld voor deze studievoormiddag 
bedraagt 128,10 euro (excl. 21% btw) / 155 euro 
(incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname
 •  de bijhorende publicatie “Vrederechter ‘Tot uw 

dienst!’
 • de documentatiemap
 • de catering
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Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan tot 14 kalenderdagen na de inschrijving en uiterlijk tot 5 kalenderdagen voor de opleiding.
Bij inschrijvingen via de website is dit kosteloos. Bij inschrijvingen via andere kanalen betaalt u 15 euro
administratieve kosten. 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.
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