■ DATUM EN PLAATS

Donderdag 13 oktober 2011 om 13.30u.
Universiteit Hasselt
Auditorium A102
Agoralaan 1 - gebouw D
3590 Diepenbeek
■ ACCREDITATIES / PERMANENTE VORMING

De erkenning voor 3 punten werd gevraagd bij
de Orde van Vlaamse Balies.
Erkenning Instituut Gerechtelijke Opleiding werd
aangevraagd.
Elke deelnemer krijgt een attest.
Mevr. An Vrancken
Faculteit Rechten Universiteit Hasselt
Agoralaan 1 – Gebouw D
3590 DIEPENBEEK

■ PRIJS

Deelname studienamiddag, verslagboek, koffie
met gebak en receptie: 95 €
Deelname studenten Universiteit Hasselt
studienamiddag, koffie met gebak en receptie:
gratis
■ BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Te frankeren

als briefkaart

Universiteit Hasselt
Faculteit Rechten Universiteit Hasselt
Mevr. An Vrancken
tel 011 / 26 87 74 • fax 011 / 26 87 79
an.vrancken@uhasselt.be

Studienamiddag
Geheimen in het recht
Donderdag 13 oktober 2011 in Diepenbeek

Magistraten, geheimen en meningen…
opgelegde geheimdoenerij of gedirigeerde
vrije meningsuiting?
Mevrouw A. Ooms, Assistent UHasselt

14.35u

Nucleaire incidenten: geheimhouding
of juridische verplichting tot informatieverstrekking?
Mevrouw K. Mertens, Assistent UHasselt

14.55u

De geheimhoudingsplicht in een ziekenhuis
Meester T. De Gendt,
Advocaat, Praktijkassistent UHasselt

15.15u

De invloed van gebrekkige looninformatie
op de loonkloof tussen vrouwen en
mannen in de Europese Unie en in België
Prof. dr. P. Foubert, Hoofddocent UHasselt,
advocaat

15.35u

Koffiepauze

15.50u

Synthese
Prof. dr. P. Schollen, docent UHasselt.

16.00u

Paneldebat met de heer Jo Vandeurzen,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, de heer Edward Smeets,
ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg
Hasselt, de heer Marc Rubens, Procureur
des Konings te Hasselt, en de heer Niels
Appermont, student UHasselt. Moderator is
de heer Patrick Martens (journalist).

16.45u

Slotwoord door de voorzitter

17.00u

Receptie

In dit verslagboek worden de best bewaarde geheimen
in het recht ontrafeld. Enkele van deze geheimen zullen
worden toegelicht op de studienamiddag op 13 oktober
2011. Zo gaat Mevr. Anne Ooms nader in op de vraag
hoe ver de verplichting tot geheimhouding van de
magistratuur reikt. Mevr. Kathleen Mertens analyseert
de noodplanning en de informatieverstrekking bij
het voltrekken van een kernramp in België en de
Verenigde Staten. Mr. Tom De Gendt onderzoekt in
welke mate de verschillende ziekenhuisactoren al dan
niet gehouden zijn tot een geheimhoudingsplicht.
Prof. dr. Petra Foubert licht de huidige loonkloof tussen
mannen en vrouwen toe en pleit voor een grotere
transparantie van looninformatie. Prof. dr. Peter
Schollen licht een synthese van de verschillende
geheimen in het recht toe.
Op het einde van de studienamiddag wordt een
paneldebat georganiseerd met volgende sprekers:
de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, de heer Edward Smeets,
ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Hasselt, de
heer Marc Rubens, Procureur des Konings te Hasselt, en
de heer Niels Appermont, student UHasselt. Moderator
is de heer Patrick Martens (journalist).

❑ is (doorhalen wat niet past) magistraat / gerechtelijk stagiair / referendaris en verzoekt zijn inschrijvingsgeld te
factureren aan de FOD Justitie
❑ is student aan de Universiteit Hasselt en dient geen inschrijvingsgeld te betalen (incl. deelname studienamiddag,
koffie met gebak en receptie)

14.15u

Het verslagboek Geheimen in het recht is een initiatief
van de onderzoeksgroep Centrum Overheid en Recht
(CORe) van de Faculteit Rechten van de Universiteit
Hasselt.

BTW nr. 			

Verwelkoming door de voorzitter
Prof. dr. A.M. Draye,
Gewoon hoogleraar UHasselt,
Decaan Faculteit Rechten UHasselt

Handtekening:

14.00u

Datum:

Ontvangst deelnemers

❑ Schrijft zich in voor de studienamiddag (13.30u - 17.00u) “Geheimen in het Recht”
❑ en betaalt 95 € (incl. deelname studienamiddag, verslagboek, koffie met gebak en receptie)
❑ U wenst geen factuur.
Gelieve vóór 10 oktober 2011 de som van 95 euro te storten op rekeningnummer 001-0187079-42 op
naam van de Universiteit Hasselt, met vermelding van uw naam en “Studienamiddag Geheimen in
het Recht”. (IBAN: BE77 0010 1870 7942 en BIC: GEBABEBB)
❑ U wenst een factuur
(gelieve te betalen na ontvangst van de factuur met vermelding van het factuurnummer)
Facturatieadres, indien verschillend van adres hierboven

13.30u

Faculteit Rechten UHasselt
Agoralaan 1 – gebouw D
3590 Diepenbeek
Fax 011 / 26 87 79
an.vrancken@uhasselt.be

Met deze studienamiddag vieren wij de uitreiking van
de eerste bachelordiploma’s rechten aan de Universiteit
Hasselt.

Dhr./Mevr.
Functie:
Vóór 10 oktober 2011 rechtstreeks in te
Kantoor / Instelling / Rechtsmacht:
schrijven via de website www.uhasselt.be
Straat en nr.:
of door deze inschrijvingsstrook per e-mail, Postcode:
Gemeente:
post of fax te bezorgen aan:
Tel:
Fax:
E-mailadres:
Mevr. An Vrancken

■ PROGRAMMA

✃ InschrijvingsstrooK

■ TOELICHTING

