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Nieuws

Flash

Beste leden,
Hierbij een leaflet m.b.t. opleiding dewelke “Die Keure” in samenwerking met de
Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders op Dinsdag 23 april 2019 van 16.00 tot
19.00 uur organiseert rond de thematiek van de invordering van de penale boetes en
meer bepaald de invoering van het bevel tot betalen in art. 65/1 van de
Wegverkeerswet
Met dit nieuwe bevel streeft de wetgever ernaar om tot een vlottere invordering van
verkeersboetes te kunnen komen.
Tijdens deze studievooravond wordt door de spreker eerst toegelicht welke
verkeersmisdrijven aanleiding kunnen geven tot een bevel tot betalen.
Daarna wordt aandacht besteed aan de procedure die het openbaar ministerie moet
volgen alvorens een bevel tot betalen te kunnen toezenden. De
verhaalsmogelijkheden bij de politierechtbank waarover de vermeende overtreder
beschikt komen ruim aan bod.
Tenslotte wordt dieper ingegaan op de uitvoering van het bevel tot betalen en op de
gevolgen van niet-betaling.
Deze opleiding is meer dan interessant voor alle stagiairs, kandidaten en titularissen die
hun kennis “up-to-date” willen houden.
Vandaar deze warme oproep !
Met vriendelijke groeten.
Pierre FONTEYNE
secretaris

Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Vzw - Hansewijkstraat 57/1, 2800 Mechelen
www.cvg.be

STUDIEVOORAVOND – GENT (ZWIJNAARDE)
DINSDAG 23 APRIL 2019

Bevel tot betalen op maat
van de gerechtsdeurwaarder

i.s.m.

Met de invoering van het bevel tot betalen in art.65/1 van de Wegverkeerswet streeft de wetgever ernaar om tot een
vlottere invordering van verkeersboetes te kunnen komen.
Tijdens deze studievooravond wordt door de spreker eerst toegelicht welke verkeersmisdrijven aanleiding kunnen geven
tot een bevel tot betalen.
Daarna wordt aandacht besteed aan de procedure die het openbaar ministerie moet volgen alvorens een bevel tot betalen
te kunnen toezenden. De verhaalsmogelijkheden bij de politierechtbank waarover de vermeende overtreder beschikt
komen ruim aan bod.
Tenslotte wordt dieper ingegaan op de uitvoering van het bevel tot betalen en op de gevolgen van niet-betaling.

15.30 - 16.00 u.:

Onthaal met koffie en thee

16.00 - 17.15 u.:

Deel 1

17.15 - 17.45 u.:

Pauze met broodjes

17.45 - 19.00 u.:

Deel 2

Luc Brewaeys, Rechter Politierechtbank Vilvoorde

We richten ons met deze studieavond exclusief naar stagiairs, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en
gerechtsdeurwaarders.

•	Erkenning aangevraagd bij de Erkenningscommissie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
•	Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Dinsdag 23 april 2019 van 16.00 tot 19.00 uur
(onthaal van de deelnemers vanaf 15.30 uur met
koffie en thee)

3Square - zaal L’Echo
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
• http://www.3squarevillage.be/nl/gent
• ruime gratis parking
Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw
inschrijving.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure opleidingen is erkend als gecertificeerd
opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40%
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?
www.kmo-portefeuille.be
Het erkenningsnummer van die Keure opleidingen
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Het inschrijvingsgeld voor deze studievooravond
bedraagt 148,76 euro (excl. 21% btw) / 180 euro (incl.
21% btw) en dit omvat:
Save the date!
• de deelname aan de opleiding
• de documentatiemap
• de catering (incl. broodjes)
CVG-leden genieten een voordeelprijs en betalen
136,36 euro (excl. 21% btw) / 165 euro (incl. 21% btw).

16 mei 2019 - Zwijnaarde

Gerechtelijke mandatarissen op maat van de
gerechtsdeurwaarder
1 oktober 2019 - Sint-Niklaas

Uithuiszetting op maat van de gerechtsdeurwaarder

Schrijf nu in
Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop,
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.

