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STUDIEAVOND

Verkeersrecht en
de politierechtbank 
Kortrijk, woensdag 11 februari 2015

Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Woensdag 11 februari 2015 van 17.30 tot 21.15 uur
Ontvangst vanaf 17.15 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 

Inschrijven

Schrijf in vóór 4 februari 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen?
Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 125 euro voor afgestudeerden vóór 
2012 en 100 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

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Verkeersrecht en
de politierechtbank  

Deze studieavond richt zich tot   

• Advocaten
• Magistraten
• Politiediensten 
• En andere geïnteresseerden

Erkenning

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

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 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 en Pieter 
Vanherpe

Verkeersrecht en de politierechtbank

Tijdens deze praktijkgerichte studieavond lichten we de 
recente wetswijzigingen in de wegverkeerswet en het 
wegverkeersreglement toe. 

We focussen hierbij op de belangrijke wet van 9 maart 
2014 die op veel vlakken een verstrenging van de 
wegverkeerswet heeft ingevoerd, met o.a. de verlaging 
van het strafbaar alcoholgehalte voor professionele 
bestuurders en de verruiming en zwaardere bestraffing 
van bijzondere herhalingsvormen. Daarnaast komt o.m. 
de nieuwe richtlijnen of tarieven en recente regelgeving 
aan bod inzake de onmiddellijke inningen en minnelijke 
schikkingen wat alcoholmisbruik betreft.
 
Dit alles wordt gebracht in een overzichtelijke 
samenvatting van de nieuwe bepalingen, toegelicht 
aan de hand van zeer concrete en praktijkgerichte 
voorbeelden.

Docenten 

• Dhr. Rudi Sierens: Rechter in de Politierechtbank 
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, auteur van het 
“Themawetboek Politierechtbank”en medewerker aan 
Wet & Duiding Wegverkeer

• Dhr. Leo Vulsteke: Rechter in de Politierechtbank 
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, tevens 
Ondervoorzitter van de Vrederechters en Rechters in 
de Politierechtbank West-Vlaanderen, auteur van het 
“Themawetboek Politierechtbank”en medewerker aan 
Wet & Duiding Wegverkeer

• Dhr. Mag. Siegfried Stallaert: Substituut-Procureur 
des Konings op Parket Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde - politieparket en medewerker aan Wet 
& Duiding Wegverkeer


