Colloquium Nullum Crimen 2019: de invloed van terrorisme op de
strafwetgeving

Date: 2019-10-22
Kattenbroek 1
2650 Edegem
Belgium
De functie van het straf(proces)recht in tijden van terreur is veelbesproken.
Moet men het onderste uit de kan halen om doeltreffend te kunnen optreden tegen nieuwe zware
vormen van criminaliteit, zelfs indien een uitzonderingswetgeving volgens sommigen de
fundamenten van ons strafrechtssysteem onderuit dreigt te halen? Men kan er alleszins niet
omheen dat terrorisme of althans de vrees ervoor vandaag vertaald is in de Belgische
strafwetgeving, zowel in het materieel strafrecht als in het strafprocesrecht.
Nullum Crimen wil samen met zijn abonnees en alle andere geïnteresseerden reflecteren over de
invloed van terrorisme op de Belgische strafwetgeving. De sprekers – gerenommeerde
professoren, magistraten en advocaten – nemen de beschreven problematiek vanuit
verschillende invalshoeken onder de loep. Zo zal worden gefocust op de actualia materieel
strafrecht m.b.t. terrorisme, vervolgens komen de actualia bijzondere opsporingsmethoden en
andere opsporings- en onderzoekshandelingen aan bod, om te eindigen met de problematiek
van de elektronische zoekingen.
***********
VOORZITTER
Franky De Keyzer, Procureur des Konings Antwerpen
SPREKERS
Frank Verbruggen, hoogleraar, Instituut voor Strafrecht, KU Leuven
Alain Winants, advocaat-generaal Hof van Cassatie, praktijklector VUB
Henri Berkmoes, advocaat, praktijklector VUB
Sofie Royer
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, doctoraatsbursaal, Instituut voor Strafrecht, KU Leuven
DOELGROEP
Advocaten, (parket)magistraten en politie

PROGRAMMA
18u00 Registratie van de deelnemers met broodjes
18u45 Inleiding door de voorzitter
Frank De Keyzer
19u00 Actualia materieel strafrecht m.b.t. terrorisme
Alain Winants
19u35 Actualia BOM en andere opsporings-en onderzoekshandelingen
Henri Berkmoes
20u15 Koffiepauze
20u30 Vissen op de grote data-zee: digitale informatievergaring in vooronderzoek en
strafuitvoering
Frank Verbruggen en Sofie Royer
21u10 Vragenronde
21u30 Afsluiting

PRAKTISCHE INFORMATIE
DATUM & LOCATIE
dinsdag 22 oktober 2019
Ter Elst
Kattenbroek 1, 2650 Edegem
(parking ter plaatse)
routebeschrijving
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ERKENNINGEN
OVB: in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag
PRIJS
U kan zich hier inschrijven
Abonnees Nullum Crimen en studenten: 115 euro excl. btw
Studenten kunnen zich inschrijven door een e-mail sturen naar studiedag@intersentia.be.
Anderen: 215 euro (excl. btw, incl. het abonnementsgeld voor de jaargang 2020 van Nullum
Crimen)
Alle deelnemers ontvangen het nummer van Nullum Crimen waarin de voordrachten zijn
opgenomen.
******
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de
opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten
deelnemen.
******
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