Als u nog PE-punten nodig heeft en opzoek bent naar een inspirerendeen leerzame cursus vol wettig en overtuigend bewezen informatie?
Wegens succes opnieuw aangeboden:

Cursus: "Bewindvoering & Strafrecht"
De cursus is praktijkgericht en op maat gemaakt voor bewindvoerders en
professionals in de insolventiepraktijk en het sociaal domein.
Bewindvoerders worden tijdens het uitoefenen van hun beroep regelmatig
geconfronteerd met de gevolgen en gedragingen van hun cliënten. Wanneer de
gedraging een strafrechtelijk karakter heeft kan dat gevolgen hebben voor de
voortgang van het beschermingsbewind en/of schuldsaneringstraject. In deze cursus
wordt de bewindvoerder geleerd hoe te signaleren, te interpreteren en te handelen.
Twee ervaren en zeer bevlogen specialisten aan het woord in één cursus op een
toplocatie aan de voet van de Erasmusbrug. De cursus biedt uitgebreid de ruimte
voor het stellen van vragen en het behandelen van praktijkvoorbeelden.
Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld:
- overeenkomsten, verschillen en combinaties bewindvoering & strafrecht
- inlichtingen verschaffen (meldplicht, toelating WSNP en zwijgrecht);
- gevolgen van (voorlopige) hechtenis voor beschermingsbewind en WSNP;
- bewindvoerder als procespartij.
De cursus wordt gegeven door twee specialisten in hun eigen vakgebied.
mr. Kim Kuster, eigenaar van Kuster Advocatuur en strafrechtadvocaat en
Valentijn Raats, eigenaar van Raats Consultancy en insolventiespecialist, hebben
hun specialismen en praktijkervaringen gebundeld en zullen deze met u delen tijdens
de cursus. Zo bent u in de toekomst opgewassen tegen deze ingewikkelde
problematiek!

Cursusprogramma:
•

Wanneer? Vrijdag 29 mei 2020

•

Tijdstip? 12.30 uur: Lunchbuffet 13.00 uur: Aanvang cursus/ 14.00 uur: Korte pauze
met koffie en afsluiting met borrel om 17.00 uur;

•

Locatie? op het kantoor van mr. K. (Kim) Kuster, Kuster Advocatuur aan de
Boompjes 545 in Rotterdam;

•

Kosten? € 425,- excl. BTW;

•

5 PE-Punten. De BPBI heeft 5 punten voor deze cursus toegekend.

Schrijf u nu nog in om zeker te zijn van een plek en het alsnog behalen van uw
vereiste beroepspunten! Inschrijven kan door het sturen van een mail
naar info@kusteradvocatuur.nl

Graag zien wij u op de cursus!

