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• Procesincidenten en media in strafzaken

• Rechtsbijstand in het strafpiket

• Verdediging in drugszaken

• Actualiteiten materieel strafrecht

• Actualiteiten formeel strafrecht
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Op de terechtzitting wordt u als strafadvocaat 
niet zelden geconfronteerd met onverwachte 

incidenten. In deze cursus bieden wij u de vereiste 
juridische kennis én praktische knowhow om 

daarop adequaat te reageren. Verder behandelen 
wij diverse aspecten van publiciteit en 

openbaarmaking van gegevens en het omgaan 
met media in strafzaken.

maandag 15 juni 2020 - Amsterdam
Docenten: Marianne Lochs, Gerard Spong

PROCESINCIDENTEN EN 
MEDIA IN STRAFZAKEN

Deze door de Raad voor Rechtsbijstand  
goedgekeurde cursus reikt u alle 

juridische én praktische kennis aan 
die u nodig hebt om  

gedurende het strafpiket effectieve 
rechtsbijstand te kunnen verlenen. 

Geschikt voor beginnende 
advocaat-stagiairs én voor advocaten 

die al enige piketervaring hebben.

vrijdag 18 september 2020  
Amsterdam

Docenten: Sidney Smeets,  
Bernard Sprenger

RECHTSBIJSTAND  IN 
HET  STRAFPIKET

Een aanzienlijk aantal strafzaken betreft  
overtredingen van de Opiumwet. 

Alle reden dus om u als strafrechtadvocaat 
goed voor te bereiden op het bijstaan van 

cliënten in drugszaken. 
Maar hoe pakt u een verdediging in 

drugszaken aan? Waar moet u op letten? 
In deze cursus nemen de docenten, die in vele 
drugszaken rechtsbijstand hebben verleend, 
de belangrijkste facetten van de verdediging 

in drugszaken met u door.

maandag 5 oktober 2020 - Amsterdam
Docenten: Sidney Smeets, Gerard Spong

VERDEDIGING IN 
DRUGSZAKEN

In deze cursus nemen wij de 
belangrijkste materieel-strafrechtelijke 

ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar in rechtspraak, wetgeving en 

beleid met u door.

maandag 30 november 2020
Amsterdam

Docenten: Jeroen Gunning, 
Gerard Spong

ACTUALITEITEN 
MATERIEEL  STRAFRECHT

In deze cursus nemen wij de 
belangrijkste strafprocesrechtelijke 
ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar in rechtspraak, wetgeving en 

beleid met u door.

maandag 30 november 2020
Amsterdam

Docenten: Jeroen Gunning, 
Gerard Spong

ACTUALITEITEN 
FORMEEL  STRAFRECHT
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