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STUDIEAVOND

Strafbare 
deelnemingsvormen 
Kortrijk, maandag 29 september 2014

Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 29 september 2014 van 18.30 tot 21.15 uur
Ontvangst vanaf 18.15 uur
Pauze met drank en broodjes
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 

Livestream

U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u 
vragen kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een 
computer met internet nodig.

Inschrijven

Schrijf in vóór 22 september 2014
Dit kan via http://puc.kuleuven-kulak.be
 
Wilt u de studieavond via livestream volgen?
Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 100 euro voor afgestudeerden vóór 
2012 en 75 euro voor afgestudeerden in 2012, 2013 of 2014. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw KMO-
portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – 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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Strafbare deelnemingsvormen 

Wie kan vervolgd en veroordeeld worden?   

Niet alleen iemand die een misdrijf pleegt, kan voor de 
strafrechter ter verantwoording worden geroepen. Ook 
degene die aan een misdrijf deelneemt, kan onder bepaalde 
voorwaarden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Enerzijds, via de klassieke rechtsfiguur van de strafbare 
deelneming en de wijze waarop deze in de rechtspraak 
wordt toegepast.  Anderzijds, door de creatie van nieuwe 
deelnemingsmisdrijven, zoals de strafbaarstelling van 
deelneming aan een criminele organisatie.

Hierdoor wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
gevoelig uitgebreid en kunnen personen in het vizier van 
het strafrecht komen, van wie dat niet onmiddellijk wordt 
verwacht. Bijvoorbeeld: bestuurders van vennootschappen, 
consultants, boekhouders, revisoren, notarissen, advocaten, 
bankiers en raadgevers allerlei.

Tijdens deze studieavond worden de criteria toegelicht 
die bepalen hoever de strafrechtelijke tentakels van de 
strafbare deelneming reiken.

Deze studieavond richt zich tot 

• Advocaten
• Magistraten
• Notarissen
• Bedrijfsjuristen
• Bestuurders van vennootschappen
• Leidinggevenden
• Consultants
• Boekhouders
• Revisoren 
• Bankiers
• En andere raadgevers

Erkenning

Aangevraagd voor:
- magistraten bij de FOD Justitie
- advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies

Programma

18.15 Onthaal 

18.30 Welkomstwoord en inleiding 
	 Mr.	Luc	Arnou		

18.35 Actualia strafbare deelneming 
 Prof.	Dr.	Philip	Traest,
	 buitengewoon	hoogleraar/advocaat	
	 De	figuur	van	de	strafbare	deelneming	is	van	

dagelijkse	toepassing	in	de	rechtspraktijk.	
We	gaan	dieper	in	op	de	recente	en	algemene	
evolutie	van	dit	leerstuk.	

19.30 Pauze

20.00   Strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
leidinggevenden: 	vormen	van	daderschap	en	
deelneming

	 Dr.	Jan	Vanheule,	advocaat	en	vrijwillig	
wetenschappelijk	medewerker	KU	Leuven	
Instituut	voor	Strafrecht

21.00 Vraagstelling   

Organisatie

Stuurgroep	Recht	van	het	Postuniversitair	Centrum	van	
de	KU	Leuven	Kulak:	Luc	Arnou,	Robrecht	Bauwens,	
Jean-Philippe	Bonte,	Frank	Detremmerie,	Rik	Devloo,	
Eric	Dursin,	Wim	Goossens,	Hilde	Laga,	Emmanuel	
Leroux,	Antoon	Lust,	Evelyne	Terryn,	Bernard	Tilleman,	
Dirk	Van	Haesebrouck	en	Pieter	Vanherpe.


