
Covid-besmetting 
van de rechtshandhaving?

Bij de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 kon nie-

mand vermoeden welke uitdagingen deze gezondheidscri-

sis met zich zou meebrengen voor de hele samenleving. Ook op  

juridisch vlak zorgde de coronapandemie voor de nodige uitda- 

gingen, die tot een aantal nieuwe ontwikkelingen hebben geleid. Tij-

dens deze studienamiddag wordt onderzocht wat de blijvende (posi-

tieve?) impact is van de Covid-19crisis op een aantal rechtsgebieden: 

het bestuursrecht, het gerechtelijk recht, het arbeidsrecht en het straf- 

en strafprocesrecht. Deze studiedag is dus vooral een vooruitblik in 

plaats van een terugblik.
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Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd 
na afloop van de studienamiddag.

In aanvraag: OVB, IGO, IBJ.

DEELNAMEPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt €135 (vrijgesteld van btw.) 

Deze prijs omvat de deelname aan de studienamiddag, 
de digitale documentatie en het boek dat bij deze  
studienamiddag hoort.
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een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de  
organisatoren.
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