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STUDIEAVOND

De verjaring 
Kortrijk, woensdag 26 augustus 2015

Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Woensdag 26 augustus 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 19 augustus 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

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

De deelnameprijs is 130 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



De verjaring 

Programma

17.15 Onthaal 

17.30 Inleiding 
 Mr. Antoon Lust, voorzitter van de stuurgroep 

Recht           

17.35 De verjaring van de strafvordering
 prof. dr. Joachim Meese, professor 

straf(procesrecht) Universiteit Antwerpen en 
advocaat-vennoot Van Steenbrugge & Partners

 Het berekenen van de verjaring van de 
strafvordering is vrij complex, onder meer door 
talrijke wetswijzigingen. In de eerste plaats zal 
een overzicht worden gegeven van de algemene 
verjaringstermijnen en van de regels inzake stuiting 
en schorsing. Daarbij wordt ook toegelicht welk 
berekeningsschema het best wordt gehanteerd 
voor het bepalen van de verjaringsdatum. Er wordt 
ook bijzondere aandacht besteed aan de in 2013 
ingevoerde schorsingsgrond in geval van bijkomend 
onderzoek.  

18.30 Pauze

19.00   Actualia inzake de verjaring in burgerlijke zaken
 prof. dr. Matthias Storme, gewoon hoogleraar KU 

Leuven en advocaat-vennoot Storme Leroy Van 
Parys

 De regels inzake verjaring zijn lang een vrij 
“rustig bezit” geweest tot de grote hervorming 
van 1998. Doch ook sindsdien zijn er nog talrijke 
wetswijzigingen tussengekomen. Daarnaast is de 
verjaring een materie die door de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof door elkaar is geschud. 
En intussen is er ook redelijk wat rechtspraak 
over de interpretatie van de nieuwe wetgeving van 
1998. Tijd voor een update!

20.00 De verjaring van de strafuitvoering
 dhr. Vincent Remy, eerste substituut-Procureur 

des Konings parket West-Vlaanderen
 De verjaring van de straf is een door de wetgever 

verwaarloosd juridisch concept: zeer partieel 
geregeld, in de loop der jaren grotendeels 
onveranderlijk gebleven en bij de invoering van 
de nieuwe straffen schromelijk over het hoofd 

gezien. Nochtans kan dit voor de betrokken 
veroordeelde een grote impact hebben. In de 
lezing wordt het begrip van de verjaring van 
de straf toegelicht, en een overzicht gegeven 
van de wettelijke bepalingen ter zake. De wijze 
van berekening van de verjaringstermijnen, en 
de stuiting en de schorsing van de verjaring 
worden uiteengezet. Er wordt ook ingegaan 
op enkele bijzondere topics, zoals de verjaring 
van de “nieuwe” straffen (autonome werkstraf, 
straf onder elektronisch toezicht en autonome 
probatie).

21.00 Vraagstelling

Deze studieavond richt zich tot 

• Advocaten
• Magistraten
• Notarissen
• Andere geïnteresseerden 

Erkenning

Aangevraagd voor:
- Magistraten bij de FOD Justitie
- Advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies
- Notarissen bij de Nationale Kamer 

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, Hilde Laga, Emmanuel Leroux, 
Antoon Lust, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Karel 
Vanbeylen en Pieter Vanherpe


