
DEELNAMEPRIJS: 

 

100,00 euro - U kan gebruikmaken van de kmo-portefeuille. 

(incl. onthaal met broodjes, koffiepauze en documentatiemap) 

 

• U kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na die 

termijn komt de Vlaamse overheid niet meer tussen en dient u het volledige bedrag van 100 euro 

te storten op het rekeningnummer BE02 6301 3013 3340 van de Orde van Vlaamse Balies met 

vermelding van uw naam + jeugddelinquentierecht.  

• Het erkenningsnummer van de Orde van Vlaamse Balies is DV.O103977.  

• Bij de subsidieaanvraag moet u de datum van overeenkomst invullen. Dat is de datum van uw 

inschrijving voor de opleiding. U vindt de datum terug op de e-mail met het bewijs van 

inschrijving.  

• Bij de subsidieaanvraag wordt het factuurnummer gevraagd. De Orde van Vlaamse Balies maakt 

geen facturen op. U mag i.p.v. het factuurnummer de term ‘jeugddelinquentierecht’ vermelden.  

 

OPGELET: de Orde van Vlaamse Balies maakt geen facturen op, uw bevestigingsmail van 

inschrijving geldt bijgevolg als betalingsbewijs.   

Na uitdrukkelijk verzoek kan wel een debetnota worden verkregen. 

 

INSCHRIJVEN EN BETALEN: 

Inschrijven en betalen gebeurt via het privaat luik -> Wegwijzer -> PV (Permanente vorming) -> 

Opleidingen zoeken of klik hier. Kies ‘cursussen georganiseerd door: Orde van Vlaamse Balies’, 

zoek naar ‘jeugddelinquentierecht’ en klik op het winkelwagentje dat vooraan de sessie staat 

die u wenst te volgen.  

 

ANNULEREN: 

Annuleren is mogelijk, schriftelijk en uiterlijk tot en met 5 dagen voorafgaand aan de door u 

gekozen sessie. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort mits afhouding van € 15 

administratiekost, ongeacht de reden waarom u recht heeft op een terugbetaling. Na die datum 

is annuleren niet meer mogelijk en blijft het volledige bedrag verschuldigd. 

 

OPGELET: Indien u gebruikmaakt van de kmo-portefeuille en u bent afwezig op de opleiding zal 

uw portefeuille automatisch worden geannuleerd. Bij laattijdige annulering of bij afwezigheid 

moet u de volledige deelnameprijs overmaken aan de Orde van Vlaamse Balies op het 

rekeningnummer BE02 6301 3013 3340 met als mededeling ‘uw naam + 

jeugddelinquentierecht’. 

 

PUNTEN PERMANENTE VORMING: 4 punten  

Orde van Vlaamse Balies       
Dienst kwaliteitsbewaking en opleidingen  
Staatsbladsstraat 8    
1000 Brussel                              
E-mail: permanente.vorming@ordevanvlaamsebalies.be                
Tel.: 02 210 15 45                  
Website: www.advocaat.be    
Ondernemingsnummer OVB: 0267.393.267  

Antwerpen                  03/06/2019 

Brussel             06/06/2019 

Brugge                       11/06/2019 

Gent                       12/06/2019 

Genk                       17/06/2019 

Leuven          25/06/2019 

 

Het nieuwe jeugddelinquentierecht 

ROADSHOW: 

https://privaat.advocaat.be/site/loket/pv/OverzichtCursussen.aspx?mida=665&midb=666&midc=0&midd=0


Met het aankomende jeugddelinquentierecht breekt in Vlaanderen een nieuwe 

periode aan voor de minderjarige en de bijzonder opgeleide advocaat voor 

minderjarigen. Voortaan duidt men één en dezelfde gespecialiseerde 

raadsman aan voor minderjarigen, vanaf aanvang van de problemen tot aan de 

meerderjarigheid. 

 

Dat gebeurt bij alle juridische problemen die minderjarigen raken en verband 

houden met jeugd- en kinderrechten. Het nieuwe jeugddelinquentierecht 

beslaat een deel van die problematiek. 

 

Systematische en maandenlange deelname aan de voorbereidingen binnen de 

Vlaamse Gemeenschap, door de leden van de OVB-commissie jeugdrecht, 

hebben er mee voor gezorgd dat de taak en de opdracht van de 

‘jeugdadvocaat’ om bijstand te verlenen en de minderjarige te 

vertegenwoordigen in de decreten mee zijn omschreven, en bovendien werden 

uitgebreid. 

 

De wet juridische bijstand speelde hier reeds eerder op in door een aantal 

bijkomende prestaties te erkennen voor ‘jeugdadvocaten’ in de 

salduzproblematiek, bij het parket, in administratieve procedures en bij 

administratieve instanties. 

 

Hoe de bijstand en vertegenwoordiging van minderjarigen door de OVB 

bijzonder opgeleide ‘jeugdadvocaten’ vanaf nu effectief en beter mogelijk 

wordt in het nieuwe jeugddelinquentierecht en hoe jeugd- en kinderrechten 

meer respect kunnen krijgen, is het voorwerp van de bijdragen in deze 

studiedagen. Die zijn in het bijzonder nuttig voor de bijna 1000 bijzonder 

opgeleide advocaten voor minderjarigen die de Vlaamse advocatuur rijk is.  

 

De inhoud van het decreet wordt grondig toegelicht met de nieuwe 

maatregelen en sancties, de nieuwe opdrachten van het parket zoals het 

‘positief project’, en hoe de ‘jeugdadvocaat’ daarin zijn rol moet spelen. 

 

PROGRAMMA 

13u00: Onthaal met broodjes + registratie van de deelnemers 

13u30: Start van de voordrachten: 

1) Bespreking nieuw decreet: algemeen overzicht 

2) De rol van de ‘jeugdadvocaat’ in het nieuwe decreet 

3) Rol van de HCA 

17u30: Mogelijkheid tot vraagstelling + einde 

Er is een koffiepauze voorzien van 15u15 tot 15u45. 

ROADSHOW: 

Het nieuwe jeugddelinquentierecht 

ANTWERPEN: Gerechtsgebouw (vergaderzaal ABC) - Bolivarplaats 20/15 - 2000  

  Antwerpen 

 

DATUM:   Maandag 3 juni 2019 

SPREKERS: Mr. Eric Van der Mussele, advocaat balie Provincie Antwerpen 

 Mr. Nadine De Wolf, advocate balie Provincie Antwerpen  

 Spreker van de lokale HCA-dienst 

 

BRUSSEL: Odisee (lokaal 6306) – Stormstraat 2 – 1000 Brussel 

 

DATUM:   Donderdag 6 juni 2019 

SPREKERS: Mr. Geert Decock, advocaat balie Gent 

      Mr. An De Puydt, advocate balie Brussel-NL 

      Spreker van de lokale HCA-dienst 

 

BRUGGE:  Gerechtsgebouw (vergaderzaal A) – Kazernevest 3 – 8000 Brugge  

 

DATUM:   Dinsdag 11 juni 2019 

SPREKERS: Mr. Geert Decock, advocaat balie Gent 

      Mr. Caroline D’Hooghe, advocate balie West-Vlaanderen 

      Spreker van de lokale HCA-dienst 

 

GENT:       Vormingscentrum Guislain (auditorium) - Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent  

 

DATUM:    Woensdag 12 juni 2019 

SPREKERS:  Mr. Geert Decock, advocaat balie Gent 

       Mr. Eric Van der Mussele, advocaat balie Provincie Antwerpen 

       Spreker van de lokale HCA-dienst 

 

GENK:        Limburghal (auditorium) - Jaarbeurslaan 6 - 3600 Genk 

 

DATUM:     Maandag 17 juni 2019 

SPREKERS:   Mr. Eric Van der Mussele, advocaat balie Provincie Antwerpen 

                    Mr. Nadine De Wolf, advocate balie Provincie Antwerpen 

        Spreker van de lokale HCA-dienst 

 

Een bijkomende sessie zal ook worden georganiseerd in Leuven en 

Dendermonde. 

In Leuven zal die plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2019 in de KU Leuven 

(aula PSI 91.93 Michotte) - Tiensestraat 102 - 3000 Leuven. 


