
Cursusaanbod 2018

Nieuw in 2018:

- Masterclass - Hoger beroep in civiele zaken

- Privacyregelgeving incl. de AVG

- Actualiteiten Bopz: recente Bopz-jurisprudentie

- Actualiteiten Jeugdrecht

- Hoger beroep in strafzaken

- Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht

- Onrechtmatige daad

Profiteer van de maximale korting 

en schrijf u in vóór 1 oktober 2018!

De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten is opgericht door de Raden van de ordes van advocaten in ’s-Hertogenbosch en Breda Middelburg.



Ook in het najaar van 2018 kunnen advocaten in de 
 arrondissementen Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant 
weer tegen gunstige voorwaarden deelnemen aan cursus-
sen die door OSR Juridische Opleidingen in samenwerking 
met de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten* worden 
georganiseerd.

De voordelen hiervan zijn:
• omvangrijk aanbod van praktijkgerichte cursussen
• cursussen dicht bij huis in Tilburg en nu ook in Eindhoven
• samen met collega-advocaten
• praktische cursustijden: 14.00 of 15.00 tot 20.30 uur
• lage cursusprijzen bij aanmelding vóór 1 oktober 2018
• de cursussen gaan met minimaal 10 deelnemers door
• ervaren docenten uit de juridische praktijk

* De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten is 
opgericht door de Raden van de Orde van Advocaten in 
het arrondissement Oost-Brabant en van de Orde van 
Advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Erkenning door de Raad voor Rechtsbijstand
Een aantal cursussen is erkend door de Raad voor 
Rechtsbijstand in verband met de bijscholingsverplichting 
voor bepaalde specialisaties. Dit staat bij de betreffende 
cursussen vermeld. Kijk voor de meest actuele informatie 
op www.brabantseadvocaten.nl



a Actualiteiten * Basisniveau ** Verdiepingsniveau *** Specialisatieniveau 

Masterclasses 2018

Hoger beroep in civiele zaken***  NIEUW
Datum en locatie: woensdag 19 december (Tilburg)
Tijden: 14.00 tot 20.30 uur
Opleidingspunten NOvA: 5 J (PO)
Docent: dhr. prof. mr.  A.C. van Schaick
Procederen in hoger beroep in civiele zaken ontwikkelt zich 
steeds meer tot een specialisme. Het is niet meer uitslui-
tend een kwestie van een goede presentatie van het materiële 
geschil en het standpunt van de cliënt. Een goede memorie van 
grieven is geschreven met aandacht voor de procesrechtelijke 
kant van de zaak. De docent behandelt het onderwerp van-
uit zijn perspectief als advocaat met jarenlange ervaring als 
raadsheer-plaatsvervanger in het hof Amsterdam en lid van het 
bijstandsteam hoven.

Contractuele remedies*** 
Datum en locatie: woensdag 7 november (Tilburg)
Tijden: 14.00 tot 20.30 uur 
Opleidingspunten NOvA: 5 J (PO)
Docent: dhr. prof. mr.  A.C. van Schaick
In deze masterclass worden op hoog en interactief niveau de 
volgende thema's behandeld:
• Schadevergoeding wegens tekortkoming.
• Alternatieve remedies voor de schadevergoedingsactie, 

de ontbindingsactie en de nakomingsactie.
• Vergelijking van de verschillende remedies: welke remedie 

verdient wanneer en om welke reden de voorkeur.
• Verzuim.

De bewezenverklaring van het feit*** 
Datum en locatie: maandag 19 november (Tilburg)
Tijden: 15.00 tot 20.30 uur
Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)
Docenten: dhr. mr. P.W. van der Kruijs en dhr. mr. W.P.A. 
Korver 
De eerste vraag van art. 350 Sv: kan het ten laste gelegde 
worden bewezen? In deze duopresentatie zullen de docenten, 
ieder vanuit een andere invalshoek (advocatuur en OM), de 
discussie op gang brengen omtrent deze vraag.

Kenmerken van de masterclasses:
• speciaal voor ervaren advocaten
• actuele en interessante onderwerpen
• veel ruimte voor vragen en discussie
• maximaal 20 deelnemers

Ga voor meer informatie over de masterclasses 
naar www.brabantseadvocaten.nl



  Arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht**a  
Datum en locatie cursus 1: dinsdag 30 oktober (Eindhoven)

Datum en locatie cursus 2: dinsdag 18 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO) 

Docent: dhr. mr. dr. P. Kruit 

Mr. dr. Pascal Kruit vertelt over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de WWZ (o.a. aanzegplicht, proeftijdbeding, 

concurrentiebeding, loondoorbetalingsplicht, uitzendover-

eenkomst) en het nieuwe ontslag(-proces)recht (o.a. de UWV 

ontslagprocedure, de verschillende vergoedingen en actuele 

jurisprudentie onder de WWZ). Daarnaast komen ook ove-

rige actuele ontwikkelingen aan de orde.

Vaststellingsovereenkomst** 
Datum en locatie: donderdag 15 november (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: mw. mr. E.B. Wits 

Ontslagprocedures komen steeds minder voor. De praktijk 

van een arbeidsrecht advocaat bestaat steeds meer uit 

het beoordelen van beëindigingsovereenkomsten. In deze 

cursus wordt aandacht besteed aan: juridische grondslag, 

schikken in diverse situaties, vergoeding (trends) en sociale 

zekerheidsaspecten. 

a Actualiteiten * Basisniveau ** Verdiepingsniveau *** Specialisatieniveau 

Cursussen najaar 2018  

  Algemeen bestuursrecht

Privacyregelgeving incl. de AVG (Privacy 2.0,          NIEUW  
serious business)**
Datum en locatie cursus 1: woensdag 24 oktober (Eindhoven)

Datum en locatie cursus 2: donderdag 13 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. mr. dr.  A.P. de Wit

Privacy is een hot topic. In 2018 is dit thema met de komst 

van een nieuwe privacy verordening actueler dan ooit. Ook 

de steeds sneller gaande technologische ontwikkelingen 

zullen het belang van een zorgvuldige omgang met per-

soonsgegevens alleen maar doen toenemen. In deze cursus 

wordt stil gestaan bij de belangrijkste algemene privacy-

normen die van toepassing zijn op de verwerking van per-

soonsgegevens. Daarnaast krijg je  inzicht in de belangrijk-

ste wijzigingen in de privacyregelgeving als gevolg van de 

Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

  Civiel recht

Effectief procederen in civiel kort geding**
Datum en locatie cursus:  donderdag 29 november (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. mr. S.M.A.M. Venhuizen

Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, 

een stevige juridische basis voor allerlei aspecten van het 

civiele kort geding. De beide aspecten van spoedeisend 

belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van 

te vorderen voorzieningen. Het belang van de bodempro-

cedure wordt benadrukt, waarbij ook de geldigheidsduur 

van de verschillende onderdelen van het kort geding vonnis 

wordt uiteengezet.



Actualiteiten burgerlijk procesrecht**a 
Datum en locatie: donderdag 6 december (Eindhoven)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO) 

Docent: dhr. mr. S.M.A.M. Venhuizen 

Tijdens de cursus wordt nader ingegaan op de kern van 

diverse uitspraken en het daarmee samenhangende feiten-

complex. Tevens zullen er verbanden met andere onder-

werpen, uitspraken of processuele aspecten worden gelegd. 

Ook uitspraken, die tot de vaste rechtspraak gerekend wor-

den, verdienen behandeling. De doelstelling  van de cursus 

is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktische toe-

pasbaarheid van de procesregels. Deze cursus leent zich bij 

uitstek voor een discussie onder leiding van de docent over 

bestaande algemene processuele problemen of kwesties.

Actualiteiten verbintenissenrecht**a
Datum en locatie: maandag 17 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docenten: dhr. mr. G.J.P. de Vries en dhr. mr. A.V.T. de Bie

Een actualiteitencursus met onderwerpen als: aansprake-

lijkheidsrecht en schaderecht, de kwalitatieve aansprake-

lijkheid, de werkgeversaansprakelijkheid en rechtspraak 

inzake het leerstuk van de verjaring. 

a Actualiteiten * Basisniveau ** Verdiepingsniveau *** Specialisatieniveau 

Ontbinding en opzegging van contracten**
Datum en locatie cursus: dinsdag 4 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. mr. G.J.P. de Vries

Een contract o.g.v. een tekortkoming ontbinden is ingewik-

kelde materie: zowel vanwege de vereisten als de gevolgen 

ervan. Is bijv. een ingebrekestelling vereist? En hoe verhou-

den ongedaanmakingsverbintenissen zich tot een eventueel 

recht op schadevergoeding? Nog gecompliceerder wordt het  

wanneer er zich alternatieven aandienen, zoals opzegging 

en ontbinding o.g.v. een onvoorziene omstandigheid.

Onrechtmatige daad**  NIEUW

Datum en locatie cursus: dinsdag 11 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. mr. L. Reurich 

Wil je op de hoogte zijn van algemene leerstukken én actu-

aliteiten op het terrein van het onrechtmatigedaadsrecht? 

Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-

to-date. De cursus Onrechtmatige daad is een verdieping 

van algemene kennis, geschikt als ‘opfrisser’ van de syste-

matiek, maar ook als update van jouw kennis. We beste-

den ruim aandacht aan de procesrechtelijke kant van het 

onrechtmatigedaadsrecht. 

Ga voor meer informatie over de cursussen
naar www.brabantseadvocaten.nl



Tijden en locatie: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. prof. mr.  P. Vlaardingerbroek

Gezien de actualiteit van deze cursus zal kort voor aan-

vang het programma en de onderwerpen bekend gemaakt 

worden. Deze cursus is erkend door de Raad voor 

Rechtsbijstand voor de specialisatie jeugd.

Actualiteiten Familieprocesrecht**a
Datum en locatie cursus: dinsdag 4 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. mr. A.V.T. de Bie

Veel richtinggevende uitspraken van de Hoge Raad met 

betrekking tot civiel procesrecht worden gewezen in fami-

lierechtelijke zaken. In deze cursus komen actuele ont-

wikkelingen uit de familieprocesrechtelijk jurisprudentie 

aan de orde. Afhankelijk van de actualiteit wordt aandacht 

besteed aan de verzoekschriftenprocedure, het bijzonder 

familieprocesrecht (echtscheidingsprocesrecht, alimen-

tatiezaken, rol van de Raad voor de Kinderbescherming), 

voorlopige voorzieningen, hoger beroep en het bewijsrecht 

in de familierechtelijke procedure. Speciale aandacht zal 

worden besteed aan de komende wijzigingen in het (familie)

procesrecht in verband met KEI. Alles vanuit een praktische 

invalshoek, met aandacht voor do’s en don’ts.

Verdiepingscursus Alimentatierekenen**
Datum en locatie: maandag 10 december (Tilburg)

Tijden: 14.00 uur tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 5 J (PO)

Docent: mw. mr. A.R. van Wieren

De cursus kent een theoretisch en praktisch deel. Aan 

de hand van een uitgebreide casus (met uitwerkingen) 

wordt de theorie in de praktijk gebracht. De volgende 

onderwerpen komen in ieder geval aan de orde: wettelijke 

maatstaven, behoefte aan kinder- en partneralimentatie, 

draagkracht(ruimte)vergelijking, ziektekosten, de jaarop-

gave en woonlasten.

Actualiteiten relatievermogens- en scheidingsrecht**a
Datum en locatie: donderdag 20 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. prof. mr. A.J.M. Nuytinck 

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan 

recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied 

van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en 

samenlevingsvermogensrecht) en scheidingsrecht. 

 

  Huurrecht

Actualiteiten huurrecht**a 
Datum en locatie: maandag 17 december (Eindhoven)

Tijden: 15.00 uur tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO) 

Docenten: mw. mr. I.C.K. Mol en dhr. mr. M. van Heeren 

De cursus is opgedeeld in twee delen. Deel één: huur-

recht woonruimte. Deel twee: huurrecht bedrijfsruimte. De 

docenten kiezen aan de hand van de actualiteit een aantal 

onderwerpen, die zij uitvoerig behandelen.

  Personen- en familierecht

Actualiteitencursus personen- en familierecht**a
Datum en locatie cursus 1: 

donderdag 8 november (Eindhoven)

Datum en locatie cursus 2: woensdag 12 december (Tilburg)

Tijden: 14.00 uur tot 20.30

Opleidingspunten NOvA: 5J (PO)

Docenten: dhr. prof. dr. mr. I. Sumner en mr. T.J. 

Kreeftenberg

In deze cursus worden actuele ontwikkelingen in de wet-

geving en rechtspraak op het gebied van het personen- en 

familierecht besproken. Gezien de actualiteit worden de 

exacte onderwerpen later bekend gemaakt. Houd hiervoor 

onze website in de gaten. 

Actualiteiten Bopz:  NIEUW
recente Bopz-jurisprudentie**a 
(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)

Datum en locatie cursus: woensdag 28 november (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. mr. J.M. van Luyck

Als advocaat wil je op de hoogte zijn van actuele ontwikke-

lingen en jurisprudentie op het gebied van de Wet bijzondere 

opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Met 

deze opleiding ben je weer helemaal up-to-date. Zo werk je 

optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist. Deze cursus 

behandelt de recente Bopz-jurisprudentie. In het kader 

van de kwaliteit heeft de Raad voor de Rechtsbijstand als 

vereiste dat je tenminste 6 studiepunten per twee jaar op 

dit gebied dient te behalen. Zorg ervoor dat je tijdig voldoet 

aan deze vereiste en volg daarom dit jaar deze interessante 

cursus.

 

Actualiteiten Jeugdrecht**a  NIEUW
(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)

Datum en locatie: donderdag 22 november (Tilburg)

(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)

(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)

a Actualiteiten * Basisniveau ** Verdiepingsniveau *** Specialisatieniveau 



  Sociale zekerheid

Actualiteiten Participatiewet/bijstandswetgeving**a
Datum en locatie: woensdag 21 november (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: dhr. mr. H.W.M. Nacinovic 

Tijdens deze cursus wordt recente, belangwekkende juris-

prudentie behandeld van onderwerpen die doorlopen vanuit 

de WWB  en nieuwe onderwerpen vanuit de Participatiewet. 

Denk aan bestuurlijke boete, incl. overgangsrecht, midde-

len, vermogen buitenland,  verplichtingen (tegenprestatie) 

en maatregelen, voorliggende voorzieningen en bijzondere 

bijstand,  scholingsplicht jongeren. Kort voor de cursusda-

tum wordt het definitieve programma vastgesteld.

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht**a 
Datum en locatie: dinsdag 18 december (Tilburg)

Tijden: 14.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 5 J (PO)

Docent: mw. mr. K.U.J. Hopman

Tijdens deze cursus behandelt de docent  recente juris-

prudentie, recent ontwikkelde en te verwachten wet- en 

regelgeving op het terrein van de werkloosheidswetten, 

de Ziektewet, de arbeidsongeschiktheidswetgeving en de 

Algemene wet bestuursrecht.

  Strafrecht

Actualiteiten strafrecht**a
Datum en locatie cursus: woensdag 12 december

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO) 

Docent: dhr. prof. mr. T. Kooijmans

De cursus bestaat uit twee delen van ieder twee uur. Tijdens 

het eerste deel behandelt de docent de jurisprudentie op 

het gebied van het formele strafrecht. In het tweede deel 

passeren de ontwikkelingen op het gebied van het materiële 

strafrecht de revue.

a Actualiteiten * Basisniveau ** Verdiepingsniveau *** Specialisatieniveau a Actualiteiten * Basisniveau ** Verdiepingsniveau *** Specialisatieniveau 

Ga voor meer informatie over de cursussen 
naar www.brabantseadvocaten.nl

Hoger beroep in strafzaken**  NIEUW

Datum en locatie cursus: dinsdag 27 november (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docent: mr. A.R.O. Mooy

Een aantal jaren geleden is het voortbouwend beroep binnen 

de Nederlandse strafrechtspleging ingevoerd. Hoe verloopt 

dit beroep in de praktijk en welke verplichtingen zijn er voor 

het openbaar ministerie en de verdediging? Op welke wijze 

kan een verdachte het best voorbereid worden op het hoger 

beroep en wat kan hij verwachten bij een eerder ingenomen 

positie in de verdediging? In deze praktijkgerichte middag-

cursus krijg je antwoord op bovenstaande vragen. Je weet 

na afloop hoe je je cliënt het beste kunt voorbereiden op het 

hoger beroep en welke strategie je kunt aannemen.

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht**a                NIEUW  
(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)

Datum en locatie cursus: maandag 3 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docenten: dhr. mr. C.P. Dronkers

Gezien de actualiteit van deze cursus zal kort voor aan-

vang het programma en de onderwerpen bekend gemaakt 

worden. Deze cursus is erkend door de Raad voor 

Rechtsbijstand voor de specialisatie jeugd.

Praktisch werken onder de wet deskundige 
in strafzaken**
Datum en locatie: dinsdag 11 december (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docenten: mr. J.A.W. Knoester en 

mevr. mr. M. Debets - Schoonhoven

In strafzaken staat steeds vaker complexe forensische 

opsporing centraal. Ook juristen worden steeds meer 

geconfronteerd met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelin-

gen. Het is van groot belang dat de strafpleiter dit tijdig her-

kent. In deze cursus wordt besproken welke mogelijkheden 



    

Algemene informatie

Profiteer van de allerlaagste prijzen door u aan te melden

(en te betalen) vóór 1 oktober 2018! 

de Wet Deskundige de advocaat biedt. Na een bespreking 

van de te bewandelen juridische wegen wordt zoveel moge-

lijk een praktische invulling gegeven. Aan de orde komen 

vraagstukken rond gedragswetenschap, het verband tussen 

medicatie, DNA en geweld, forensische medische weten-

schap, DNA en andere recente ontwikkelingen. 

  Vreemdelingenrecht

Actualiteiten vreemdelingenbewaring**a
(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)

Datum en locatie: dinsdag 13 november (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docenten: dhr. mr. M. Bouma en dhr. mr. C.F. Wassenaar

Als vreemdelingenpiketadvocaat heeft u een zware verant-

woordelijkheid. Door uw cliënt zo goed mogelijk bij te staan, 

hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt 

Voorwaarden

De cursussen en masterclasses in deze brochure worden u 

aangeboden onder de navolgende voorwaarden:

De prijs is afhankelijk van: 

• het tijdstip van aanmelding; 

• cursus of masterclass; 

• de duur (het aantal opleidingspunten) 

van de cursus of masterclass: 

De prijs bedraagt:

Cursussen 

• bij een cursus van vier uur (vier opleidingspunten): 

- € 320,- (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 

1 oktober 2018; 

noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige 

verwijzing naar het oordeel van de rechter niet volstaat. Er 

wordt veel meer van u verwacht, zoals een goede argumen-

tatie. Daarom moet u op de hoogte zijn van de laatste ont-

wikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving. Deze 

actualiteitencursus spijkert u weer bij.

 

Actualiteiten EU-migratierecht (asiel)**a
Datum en locatie: dinsdag 20 november (Tilburg)

Tijden: 15.00 tot 20.30 uur 

Opleidingspunten NOvA: 4 J (PO)

Docenten: dhr. mr. G. Dijkman en dhr. mr. R.A. Visser

In deze cursus actualiseert en verdiept u uw kennis over 

het Europees migratierecht (nadruk op asiel gerelateerd). U 

krijgt een duidelijk overzicht van de belangrijkste relevante 

Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid 

en jurisprudentie.

 

- € 360,- (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 

1 oktober 2018  maar uiterlijk één maand vóór de cur-

susdatum; 

- € 400,- (exclusief BTW) bij aanmelding binnen 

één maand vóór de cursusdatum; 

• bij een cursus van vijf uur (vijf opleidingspunten): 

- € 400,- (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 

 1 oktober 2018; 

- € 450,- (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 1 

 oktober 2018 maar uiterlijk één maand vóór de 

 cursusdatum 

- € 500,- (exclusief BTW) bij aanmelding binnen 

één maand vóór de cursusdatum; 

a Actualiteiten * Basisniveau ** Verdiepingsniveau *** Specialisatieniveau 

(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)(Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand)



    

masterclasses 

• bij een masterclass van vier uur 

(vier opleidingspunten): 

- € 380,- (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 

 1 oktober 2018 ; 

- € 420,- (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 

 1 oktober 2018 maar uiterlijk één maand vóór de

  datum van de masterclass; 

- € 460,- (exclusief BTW) bij aanmelding binnen 

één maand vóór de datum van de masterclass;

• bij een masterclass van vijf uur (vijf opleidingspunten):

- € 500,- (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 

1 oktober 2018

- € 550,- (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 

1 oktober 2018 maar uiterlijk één maand vóór de 

datum van de masterclass;

- € 600,- (exclusief BTW) bij aanmelding binnen 

één maand vóór de datum van de masterclass

 

Voor sommige cursussen en masterclasses kan een 

afwijkende prijs gelden, die dan bij de betreffende 

cursus of masterclass is aangegeven.

• Doorgang van de cursussen en masterclasses bij 

tenminste 10 deelnemers.

• Kleine groepen: 

- cursussen: maximaal 40 personen 

- masterclasses: maximaal 20 personen

• Bij overschrijding van het maximaal aantal 

deelnemers volgt een nieuwe cursus of masterclass 

in hetzelfde kalenderjaar. Indien mogelijk wordt op 

dezelfde dag en dezelfde tijd een parallelcursus geor-

ganiseerd, waarbij de docenten van vóór en na de 

pauze wisselen. Dit geldt niet voor de masterclasses. 

• Advocaten uit de arrondissementen Oost-Brabant en 

Zeeland-West-Brabant hebben voorrang bij plaatsing.

Cursusplaats: 
• Tilburg, Koning Willem II Stadion, Goirleseweg 34, 

5026 PC Tilburg

• Prise d’eau Golf, Gilzerbaan 400, 5032 VC Tilburg

• Eindhoven, Aristo, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven

Tijden:
• cursussen en masterclasses van vier uur: van 15 .00 

uur 

tot 20.30 uur met warme maaltijd van 17.15 tot 18.15 

uur; 

• cursussen en masterclasses van vijf uur: van 14.00 uur 

tot 20.30 uur met warme maaltijd van 17.15 tot 18.15 

uur; 

Voor sommige cursussen en masterclasses kan een afwij-

kende aanvangs- en eindtijd gelden, wat dan bij de betref-

fende cursus of masterclass is aangegeven. In verband met 

deze afwijkende tijden kan een afwijkende maaltijd of geen 

maaltijd worden verstrekt.

Overige voorwaarden:
• Toezending van digitaal cursusmateriaal voorafgaand aan  

 cursus of masterclass. 

• In beginsel per cursus tenminste één docent, die uit de 

rechtspraktijk afkomstig is. 

• Afmelding voor cursussen en masterclasses is mogelijk 

tot vier weken voor de datum van de cursus of master-

class, in welk geval een bedrag van € 50,- (exclusief BTW) 

annuleringskosten is verschuldigd. 

• Bij afmelding voor een cursus of masterclass binnen vier 

weken vóór de datum van de cursus of masterclass en 

bij het niet verschijnen op de cursus of masterclass vindt 

geen restitutie plaats. Wel kan steeds een collega uw 

plaats innemen, indien u niet aanwezig kunt zijn. 

Wat doet u?

• U meldt zich aan voor deelname aan één of meer 

cursussen of masterclasses, uitsluitend via de website 

van de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten: 

brabantseadvocaten.nl.

• Bij aanmelding wordt gelijktijdige betaling verlangd 

(gewoon met uw bankpas door middel van iDeal). U 

ontvangt direct een factuur. De bevestiging van uw aan-

melding geschiedt vervolgens door OSR Juridische 

Opleidingen (zie hierna). Dient uw kantoor of organisa-

tie de betaling te verzorgen en bent u zelf niet bevoegd 

namens uw kantoor of organisatie de betaling te verzor-

gen, dan kunt u een E-mailadres opgeven van degene die 

binnen uw kantoor of organisatie wel bevoegd is de beta-

ling te verzorgen. Deze persoon ontvangt dan automatisch 

een E-mailbericht met een link met behulp waarvan de 

betaling kan worden verzorgd. Advocaten die niet in staat 

zijn op deze wijze voor aanmelding en betaling te zorgen 

kunnen contact opnemen met de Opleidingsstichting 

Brabantse Advocaten (mevrouw M.J.G. (Marijke) van Zijl-

van der Burgt, zie voor contactgegevens hierna). In dat 

geval is een afwijkende wijze van aanmelden en betalen 
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mogelijk, maar ook in dit geval wordt uw aanmelding 

pas geregistreerd na ontvangst van uw betaling!

• Afmelden voor een cursus of masterclass (binnen vier 

weken voor de datum van de cursus of   masterclass) 

is eveneens slechts mogelijk via de website van 

de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten: 

 brabantseadvocaten.nl. Bij tijdige annulering  ontvangt 

u een creditnota voor de prijs van de cursus of 

 masterclass met aftrek van € 50,- (exclusief BTW) 

 annuleringskosten. Het bedrag van de creditnota wordt 

door de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten zo 

snel  mogelijk daarna terugbetaald.

Wat doet de Opleidingsstichting Brabantse 
Advocaten?
De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten zorgt voor:

• het afsluiten van een overeenkomst met OSR 

Juridische Opleidingen die zorgt voor de  gunstige 

voorwaarden waaronder advocaten in de 

 arrondissementen Oost-Brabant, Zeeland en 

West-Brabant aan de cursussen en masterclasses 

kunnen deelnemen;

• het registreren van de aan- en afmeldingen voor 

cursussen en masterclasses die via de website 

 brabantseadvocaten.nl hebben plaatsgevonden en het 

doormelden van deze gegevens aan OSR Juridische 

Opleidingen;

• het verzenden van facturen en creditnota’s aan de 

hand van de aanmeldingen en afmeldingen die 

via de website brabantseadvocaten.nl hebben 

 plaatsgevonden;

• de betaling aan OSR Juridische Opleidingen voor de 

deelname van advocaten aan cursussen en 

 masterclasses.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
Opleidingsstichting Brabantse Advocaten

Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Telefoon: 013 - 463 55 99

Fax: 013 - 463 22 66

Internet: brabantseadvocaten.nl

Voor vragen inzake facturen, creditnota’s en betaling:

mevrouw M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt

E-mail: facturering@brabantseadvocaten.nl

 

Voor overige vragen:
de heer mr. J.P.M. (Joop) van Zijl 

E-mail: info@brabantseadvocaten.nl

Wat doet OSR Juridische Opleidingen?
OSR zorgt voor:

• de organisatie van de cursussen en masterclasses;

• verzending van de bevestigingen van aanmelding 

aan de advocaten die zich bij de Opleidingsstichting 

Brabantse Advocaten voor deelname aan één of meer 

cursussen en masterclasses hebben aangemeld;

• de toezending van het digitaal materiaal voorafgaand  

 aan de cursus of masterclass;

• na afloop van de cursus of masterclass: 

het verstrekken van de certificaten ter zake van 

de behaalde opleidingspunten in het kader van de 

Verordening op de Permanente Opleiding van de 

Nederlandse Orde van Advocaten.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
OSR Juridische Opleidingen

Postbus 19077, 3501 DB Utrecht

Telefoon: 030 - 231 53 14

Mevrouw Sue Koekoek

E-mail: koekoek@osr.nl
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van de allerlaagste prijzen 
door u aan te melden (en te betalen) 
vóór 1 oktober 2018

Profiteer



 

Oktober 
woensdag 24 oktober 2018        NIEUW  Privacyregelgeving incl. de AVG**
dinsdag 30 oktober 2018 Actualiteiten Arbeidsrecht**a

November 
woensdag 7 november 2018 Masterclass Civiel: Contractuele Remedies***
woensdag 8 november 2018 Actualiteitencursus personen- en familierecht**a
dinsdag 13 november 2018 Actualiteiten Vreemdelingenbewaring**a
donderdag 15 november 2018 Vaststellingsovereenkomst**
maandag 19 november 2018 Masterclass Strafrecht: de bewezenverklaring van het feit***
dinsdag 20 november 2018 Actualiteiten EU-migratierecht (asiel)**a
woensdag 21 november 2018 Actualiteiten Participatiewet/bijstandswetgeving**a
donderdag 22 november 201      NIEUW  Actualiteiten Jeugdrecht**a
dinsdag 27 november 2018         NIEUW  Hoger beroep in strafzaken** 
woensdag 28 november 2018     NIEUW  Actualiteiten Bopz: recente Bopz-jurisprudentie**a
donderdag 29 november 2018 Effectief procederen in civiel kort geding**

December 
maandag 3 december 2018        NIEUW  Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht**a
dinsdag 4 december 2018 Actualiteiten Familieprocesrecht (incl. KEI)**a
dinsdag 4 december 2018 Ontbinding en opzegging van contracten**
donderdag 6 december 2018 Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht**a
maandag 10 december 2018 Verdiepingscursus alimentatierekenen**
dinsdag 11 december 2018          NIEUW  Onrechtmatige daad**
dinsdag 11 december 2018 Praktisch werken onder de wet deskundige in strafzaken** 
woensdag 12 december 2018 Actualiteitencursus personen- en familierecht**a
woensdag 12 december 2018 Actualiteiten Strafrecht**a
donderdag 13 december 2018    NIEUW  Privacyregelgeving incl. de AVG** 
maandag 17 december 2018 Actualiteiten Verbintenissenrecht**a
maandag 17 december 2018 Actualiteiten Huurrecht
dinsdag 18 december 2018         NIEUW  Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht**a
dinsdag 18 december 2018 Actualiteiten Arbeidsrecht**a
woensdag 19 december 2018 Masterclass hoger beroep in civiele zaken***
donderdag 20 december 2018 Actualiteiten relatievermogens- en scheidingsrecht**a

Kalender najaar 2018


