
                                                                                                                                                                                                                       
 

     

  

Pak je kans! 
Congres van de Nederlandse Vereniging van 
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27 & 28 november 2015 
Congreshotel Mooirivier | Oude Oever 10 | Dalfsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

  

 

NVJSA-congres 2015: Pak je kans!   

Na alle terechte zorgen over het repressieve beleid van de afgelopen 
kabinetten, het niet sanctioneren van vormverzuimen, het  Openbaar 
Ministerie dat zelfstandig straft en het korten van de gefinancierde 
rechtsbijstand is het tijd ons te richten op de toekomst.  

Waar liggen nog echte kansen en waar worden kansen gemist?  

Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens het eerste NVJSA-congres dat 
op 27 en 28 november 2015 plaatsvindt in Dalfsen. Laat je inspireren door 
gerenommeerde sprekers uit de strafrechtspleging en wissel kennis en 
ervaringen uit tijdens interactieve workshops geleid door vakgenoten en 
experts.  

Een tweedaags congres kan daarnaast uiteraard niet zonder een goed 
diner, een spetterend feest en een zorgeloze overnachting. Het NVJSA -
congres 2015 biedt een geheel verzorgd programma aan in congreshotel 
Mooirivier in Dalfsen. Na het inhoudelijke programma op vrijdag kan aan de 
oevers van De Vecht gegeten, gedanst en gedronken worden tot in de late 
uurtjes. Op zaterdagochtend wordt het inhoudelijke programma voortgezet 
tot aan het middaguur. 

Het congres is toegankelijk voor iedere advocaat met een bijzondere 
interesse in het strafrecht. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Leden van 
de NVJSA en NVSA krijgen eerder de kans om zich in te schrijven en voor 
deze leden gelden ook aantrekkelijke kortingen.  

De inschrijving vindt plaats via de website en start voor leden van de 
NVJSA vanaf 19 mei en voor leden van de NVSA vanaf 26 mei. De open 
inschrijving start vanaf 2 juni. 

Zie voor nadere informatie www.nvjsa-congres.nl 

Pak je kans, dit wil je niet missen!  
 

 

 

 
 
Programma 
 
Vrijdag 27 november | Waar liggen de kansen? 
 
10:00  Ontvangst koffie en thee 
10:30  Inleiding | mr. K. Canatan 
11:00  prof. mr. dr. M.J. Borgers  
11:45  mr. dr. A.E.M. Röttgering 
12:30  Lunch 
13:30  Workshop ronde 1 
15:00  Pauze 
15:15  Workshop ronde 2 
16:45  Pauze 
17:15  Afsluiting | mr. G. Spong  
18:00 – 03:00 Borrel | Diner | Feest 
 
Iedere cursist kan twee van de volgende vier workshops volgen: 
 
Noodweer prof. mr. dr. F.W. Bleichrodt | mr. dr. J.S. Nan 
Deelneming prof. mr. dr. H.D. Wolswijk  | mr. dr. A. Postma 
DNA  prof. mr. dr. P. de Knijff  | mr. M.E. van der Werf 
Witwassen mr. A. Lodder | mr. N. van der Laan 
 
Zaterdag 28 november | Waar worden kansen gemist? 
 
10:00  Het Openbaar Ministerie | mr. J. Patist  
11:00  De rechterlijke macht | rechterspanel met o.a.  

mr. J.A.M. Jansen | mr. J. Piena 
12:15  Afsluiting 
 
 
Kosten 
De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor leden van de 
NVJSA  €  350,-, voor leden van de NVSA  €  425,-, en voor niet leden  €  500,- 

Wijze van inschrijven 
Inschrijven vindt plaats via de website www.nvjsa-congres.nl 
 
 

 

 


