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Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 85 over te schrijven op het re-
keningnr. van Saint-Louis: BE57 3100 4670 0435 met vermelding 
van ”694 + Naam + Voornaam”. Het bedrag omvat de deelname 
aan het colloquium met inbegrip van het boek “Voorontwerp van 
Strafwetboek” (die Keure, 2019, + 600 p.) dat ter plaatse zal worden 
overhandigd (alsook de koffiepauze, broodjes en dranken tijdens 
de middagpauze).

Studenten: gratis deelname zonder boek.

Inschrijving en contactpersoon

De registratie van de inschrijving gebeurt via goo.gl/niYHjE of via 
mailbericht naar: loredana.guerriero@usaintlouis.be

Erkenning

OVB: 6 punten

Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de 
rechterlijke orde zal het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding het 
inschrijvingsgeld (€ 85) ten laste nemen. Voor hen die zich inschrijven 
doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het IGO de eventuele kosten 
niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan 
mits te tekenen en naam/functie te vermelden naast de naam van 
de te vervangen collega.

Praktische informatie
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Naar een nieuw 
Strafwetboek?
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPX4BmK-9TfmtDNnPBXDCDOXcKckmZ7Ee1Cy1gslESKRSNxw/viewform


Namiddag 

Voorzitterschap
Paul Maffei, voorzitter van het Hof van Cassatie

13u.45: Misdrijven tegen de fysieke of psychische integriteit   
Jeroen De Herdt, rechter in de Rechtbank van eerste aanleg Antwer-
pen, postdoctoraal navorser Onderzoeksgroep Rechtshandhaving 
UAntwerpen
Axel Delannay, premier substitut du procureur du Roi de Namur

14u.30: Seksuele misdrijven 
Isabelle Wattier, collaborateur scientifique au CRID&P à l’UCLouvain, 
responsable du Service juridique et contentieux de la Zone de police 
MIDI
Liesbet Stevens, adjunct-directeur Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en gastdocent K.U. Leuven

15u.15: Witwassen en geldstraffen  
Patrick Waeterinckx, advocaat en praktijklector V.U.B. 
Michaël Fernandez-Bertier, avocat des barreaux de Bruxelles et de 
New York, chargé de conférences à la Solvay Brussels School of 
Economics and Management, ULB

16u.: Discussie

16u.30: Slotwoord Minister van Justitie 

Na 150 jaar ligt er eindelijk een grondige hervorming van het Straf-
wetboek in het vooruitzicht. De in 2015 opgerichte Commissie tot 
hervorming van het Strafwetboek heeft een voorontwerp van een 
nieuw Boek I en II van het Strafwetboek opgesteld dat vandaag het 
voorwerp uitmaakt van een publicatie bij uitgeverij die Keure. Aan 
de vooravond van een nieuwe legislatuur waar de werkzaamheden 
zouden kunnen worden geconcretiseerd in een wettekst, is het met 
het oog op evaluatie en verbetering, belangrijk dat eerst over de 
teksten diepgaand wordt gedebatteerd. 

De bedoeling van deze tweetalige studiedag is om vooreerst te fo-
cussen op de krachtlijnen en de uitgangspunten van de hervorming 
om nadien experten hierover kritisch te laten reflecteren.

De doelgroep van de studiedag betreft zij die in meer of mindere 
mate geïnteresseerd zijn in het strafrecht.

PROGRAMMA 
Voormiddag 

9u.: Onthaal

Voorzitterschap 
Christine Guillain, professeure à l’USL-B, responsable du GREPEC

9u.30: Inleidende uiteenzetting - Boek I
Joëlle Rozie, hoogleraar UAntwerpen
Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation, pro-
fesseur à l’UCLouvain et à l’USL-B

10u.15: Kritische beschouwingen 
Filip Van Volsem, raadsheer in het Hof van Cassatie
Franklin Kuty, juge au tribunal de première instance de Liège, chargé 
de cours à l’ULB et à l’Université de Mons

11u.-11u.30: Koffiepauze

11u.30: Inleidende uiteenzetting - Boek II +  Nieuwe strafbaar-
stellingen 
Joëlle Rozie et/en Damien Vandermeersch 

12u.15-12u.45: Discussie

12u.45-13u.45: Lunch
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