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Masterclass Actuele Jurisprudentie 
Alles over de jongste rechtspraak én jouw cases in één middag 
✓ Wil jij in één middag bijgepraat worden over de jongste jurisprudentie? 

✓ Heb jij behoefte aan een helder overzicht?  

✓ Heb je misschien een paar zaken die je wilt bespreken met mensen die er ook da-

gelijks mee bezig zijn?   

✓ Zin om collega’s te ontmoeten? 

✓ Geen zin om eindeloos te speuren op rechtspraak.nl of elders op Internet? 

 

 

Welke rechter?  

Je kunt tegenwoordig bij di-

verse rechters terecht, óók 

zonder advocaat. Dat scheelt 

(veel) geld en soms ook fors 

wat tijd. Wat komen we zoal 

tegen in de jurisprudentie?  

 

Waarom hébben we eigenlijk 

verjaring? Is dat een principi-

ele zaak? Of meer praktisch? 

 

Vergunningverlening stuit op 

burenruzie! Moet je daar als 

gemeente op ingaan? Ja! En 

hoe dan?  

 

Een beroep op verjaring ligt 

nog steeds niet lekker bij de 

gerechtshoven en de Hoge 

Raad. De jongste uitspraken 

blijven erg streng en da’s gun-

stig voor overheden. Steeds 

strenger, lijkt het wel. De Hoge 

Raad haalde weer uit in de zo-

mer van 2020. 
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Sla je slag in één dag! 
De Masterclass Actuele Jurisprudentie is een dag vol 

recente recht-spraak en casesbespreking. Je gaat naar 

huis met een berg informatie over de nieuwste 

jurisprudentie en je ontmoet collega’s uit het veld.  

Zoals je van ons gewend bent, gaan we vanuit 

de rechtspraak zó de praktijk in. Je krijgt volop de 

kans om jouw dossiers en cases te bespreken. Iedereen 

zit altijd op het puntje van zijn stoel en daar kan jij als 

professional bij zijn. 

Kortom, de Van Leijen Academie gaat er voor 

zorgen dat jij weer helemaal bij bent en met veel goede 

tips en trucs weer naar huis gaat! 

Voor jou? 
Deze dagen zijn speciaal opgezet voor medewerkers 

grondzaken, advocaten, juristen en andere 

professionals die hun vak willen bijhouden. Die de 

jongste inzichten meteen willen toepassen in hun 

werk.  Kortom: voor mensen uit de praktijk. 

 

 

Opmerkingen  

van cursisten 

 

‘Veel opgestoken’ 
Ik vond de jurisprudentiedag zeer in-

teressant en heb er ook erg veel van 

opgestoken.  

Leuk ook om in contact te komen 

met collega’s van andere gemeen-

tes. Zeker voor herhaling vatbaar 

dus ☺. 

Milou Werner, 

gemeente Langedijk 

 

‘Optimaal tijd en  

geld benut’ 
Als concern jurist bij een middel-

grote plattelandsgemeente ligt er 

veel op mijn bordje. Omdat tijd en 

geld schaars zijn ben ik altijd kri-

tisch in mijn keuze voor een cursus. 

Als ik bij  de Van Leijen Academie 

een cursus volg, weet ik zeker dat 

zowel tijd als geld, optimaal worden 

benut. De Van Leijen Academie 

biedt de stof op een heldere en toe-

gankelijke manier aan, die je de vol-

gende dag meteen kunt toepassen 

in je eigen praktijk. Niet alleen bij ju-

ridische vraagstukken, maar ook ter 

ondersteuning bij beleidsmatig of 

bestuurlijke overleggen. Ik kan ie-

dereen een jurisprudentiedag van 

harte aanbevelen. 

mr. Claire Jonkers,  

gemeente Drimmelen 
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Docent 
Je docent en gastvrouw op deze boeiende dag is 

mr.drs. Liesbeth van Leijen. Liesbeth is in 

Nederland dé specialist op het gebied het illegaal 

grondgebruik en verjaring. Haar grote kracht als 

jurist en docent is dat zij juridisch complexe materie 

glashelder en in gewoon Nederlands kan uitleggen.  

Inschrijven 
Meld je aan via de website van de Van Leijen 

Academie: www.vanleijenacademie.nl.  

 

 

Beroepsopleiding advocatuur 
Het is als advocaat mogelijk om opleidingspunten 

te behalen door het volgen van dit congres. Het 

volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert 

voor één opleidingspunt. De Van Leijen Academie 

geeft desgevraagd een verklaring daartoe af, die 

wordt geaccepteerd door de NOvA.  

Meer informatie hierover kan je vinden op de website 

van de NOvA.  

 

Contact 
Heb je vragen? Wil je graag wat meer informatie?  

Stuur dan een e-mail naar  

info@vanleijenoverheidsrecht.nl  

of bel 073 747 04 03. 

 

 

Van Leijen Academie  

De Koffiebrandery | Daviottenweg 40 

5222 BH  ’s-Hertogenbosch 

T  073 747 04 03 

E  info@vanleijenoverheidsrecht.nl 

Datum en locatie 
15 en 17 juni in Den Bosch 

 

Ontvangst vanaf 12.30 uur, aanvang om 

13.00 uur, einde omstreeks 16.30 uur. 

 

Kleine prijs, groot effect.  
Geen BTW nodig. 

Deze dag kost € 375 inclusief koffie & 

thee en materiaal om je blijvend te inspi-

reren.  

 

De Van Leijen Academie is als onderdeel van 

Van Leijen Overheidsrecht geregistreerd bij het 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

(CRKBO).  

Daarom: bruto = netto; je betaalt geen btw!  

 

Liever bij jou in huis?  
Een studiedag kost € 2.850 (geen BTW 

nodig), maximaal 20 personen. Bij maxi-

maal 30 personen is de prijs € 3.350, (geen 

BTW nodig). Dat is inclusief studiemateri-

aal.  

 

Deelnemers van buiten de organisatie 

kunnen gewoon aanschuiven om de 

groepsgrootte aan te vullen. 

 

Gemeenten die lid zijn van de expert-

groep illegaal grondgebruik krijgen 10% 

korting.  

 

 

http://www.vanleijenacademie.nl/jurisprudentiedag/
https://www.advocatenorde.nl/2721/advocaten/cursusaanbod-po-en-of-vso
https://www.advocatenorde.nl/2721/advocaten/cursusaanbod-po-en-of-vso
mailto:info@vanleijenoverheidsrecht.nl

