Inschrijven
Meer informatie
De Oudstudentenbond VUB (OSB) is
de alumnivereniging van de Vrije
Universiteit Brussel. OSB bestaat al
meer dan 55 jaar. Centraal staat het
samenbrengen van VUB-alumni en
het uitdragen van de principes van
het Vrij Onderzoek. OSB is er voor
jong en oud, voor studenten, alumni
en de gehele academische wereld.

De prijs per sessie bedraagt € 65 voor leden
en € 80 voor niet-leden.
De inschrijvingsprijs voor de gehele reeks
bedraagt € 275 voor leden en € 350 voor nietleden.
Studenten kunnen deelnemen aan een sessie
voor € 20 (met elektronische
documentatiebundel, zonder broodjeslunch) .

Professionele
Permanente
Vorming

Inschrijven kan via info@osb.be.
In de inschrijvingsprijs zijn inbegrepen:
- Deelname aan de voordracht
- Een documentatiebundel
- Broodjeslunch

Attest
Deelname aan een voordracht geeft recht op een
attest: 3 juridische vormingspunten per sessie.

Actualia

MENSEN
RECHTEN

De attesten worden afgeleverd aan de
aanwezige deelnemers op het einde van de
voordracht.
De twee aanverwante lezingen geven recht op 2
niet-juridische punten per sessie.
OUDSTUDENTENBOND VUB
TRIOMFLAAN 40
1160 BRUSSEL
TEL. 02/644.64.60
INFO@OSB.BE

Locatie en tijdstip
VUB campus, Pleinlaan 2, 1050 Elsene
De lokalen worden na inschrijving
bekendgemaakt
De sessies starten telkens om 18u30 en eindigen
rond 21u30.

2016

In samenwerking met en ingeleid door Prof. dr.
Stefaan Smis, Internationaal Recht VUB
Donderdag 13 oktober 2016
Privacy & Big Data
Prof. Paul De Hert, onderwijsprofessor VUB en
internationaal expert op het gebied van mensenrechten en technologie
Wordt de computer slimmer dan u en valt dit nog
te verbergen? Prof. De Hert werpt een blik op
nieuwste ontwikkelingen inzake datavergaring en
de privacywetgeving. Zijn werk is gewijd aan de
mensenrechten, technologie en strafrecht.
Dinsdag 25 oktober 2016
Vreemdelingenrecht
Prof. Geert Debersaques, onderwijsprofessor VUB
en kamervoorzitter in de Raad van State
Mevr. Marie Ryckaseys, vrijwillig assistent aan de
VUB en rechter in vreemdelingenzaken
Prof. Debersaques en mevr. Ryckaseys spitsen
zich toe op het toenemende belang van het EVRM
en het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (Handvest) bij geschillenbeslechting in het vreemdelingencontentieux. In de uiteenzetting zal vooral de nadruk liggen op de praktijk.
Dinsdag 8 november 2016
Gendergelijkheid
Mevr. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Mevr. Stevens gaat in op hoe het rechtssysteem
de integriteit van mensen beschermt, maar tegelijk
ook vaak in gebreke blijft en zelfs seksistisch is.

Dinsdag 22 november 2016
Staat en gezondheidszorg
Prof. Freek Louckx, onderwijsprofessor VUB
referendaris Hof van Cassatie
Prof. Louckx verschaft een grondig en diepgaand inzicht in de verantwoordelijkheid die de
Belgische Staat draagt én opneemt voor de
curatieve medische zorg van zijn burgers. Hij
analyseert de overheidsinterventie in de gezondheidszorg vanuit een juridisch en fundamenteel wetenschappelijk perspectief.
Dinsdag 6 december 2016
De invloed op het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Dhr. Stefan Somers, Research Group Fundamental Rights & Constitutionalism VUB
In enkele belangrijke principearresten in het
buitencontractueel-aansprakelijkheidsrecht
speelden de rechten van de mens een belangrijke rol. Dhr. Somers zal dieper ingaan op dit
thema en aangeven hoe mensenrechten het
aansprakelijkheidsrecht kunnen beïnvloeden
en wat hier de gevolgen van zijn.

Mis zeker ook deze lezingen niet:
Donderdag 6 oktober 2016
Hier vloekt men niet, Facebook ziet alles
Rob Heyman, researcher SMIT, VUB
Dinsdag 15 november 2016
Inlichtingenstudies in België
Prof. dr. Marc Cools, VUB

P e r m a n e n t e Vo r m i n g
In onze voortdurend evoluerende maatschappij laat de noodzaak tot permanente
vorming zich op alle vlakken voelen. Ook
voor juristen is het een deontologische
plicht om bij te blijven met de nieuwste
ontwikkelingen. Dat houdt in dat men
zich op regelmatige basis moet bijscholen in juridische en praktijkondersteunende materies.
De Oudstudentenbond biedt de mogelijkheid om zich op een efficiënte manier bij te scholen. De PPV speelt in op
de recente evoluties in de wetgeving,
rechtsleer en rechtspraak met betrekking tot de aangeboden onderwerpen.

